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1 oppkjøringen til valgkampen er det lett for at man 
glemmer verden rundt seg og hovedsaklig fokuserer på 
norske forhold. RV har vedtatt et dokument om norsk 
imperialisme som er trykt i dette nummer. Dette gir et 
godt grunnlag for aktiv propagandering mot den råe 
og hensynsløse politikk den norske stat og det norske 
næringsliv fører i utlandet. 

Jagland-regjeringen fortsetter der Gro slapp. I stedet 
fot å bruke penger på å bedre den norske 
velferdsstaten, investres pengene i utenlandske selskap 
som Shell og Coca Cola. Dette er selskap som driver 
den hardeste utbyttingen av folk i deo tredje verden. 
Det er selskap som tegelrett har hendene tilsmurt av 
blod. Nettopp derfor investerer staten pengene i dem. 
Det er de som gir høyest avsetning på profitten. 

Pengene som Norge tjener skal brukes på å trygge 
pensjonsutbetalingene når eldre-boomen kommer om 
noen år. Dette er en hårreisende politikk, men ikke 
særlig overraskende. Den norske stat oppfører seg slik 
imperialistiske makter alltid har gjort. Ved å investere 
penger i norske arbeidsplasser vil man få en 
verdiskapning og sysselsettingsgrad som er mer enn 
stor nok for å sikre pensjonsutbetalingene. 
Dessuten bryr ikke Jagland og Stoltenberg seg om 
hvordan Aserbadsjan skal skaffe penger til å sikre 
velferden for sin egen befolkning. 

Det er dette perspektivet vi må ha med oss når vi går 
inn i valgkampen. Vi må avsløre at Arbeiderpartiet på 
alle områder er en gedigen bløff. Vi må avsløre alt fra 
eldresatsingen til bistandspolitikken. 
Arbeiderpartiregjeringen fører en politikk for 
borgerskapet, både nasjonalt og internasjonalt. 
. 

Og som alltid, er det viktig for revolusjonære å reise 
kamp mot denne imperialismen. Derfor handler dette 
nummeret av Opprør hovedsakelig om folks kamp 
mot imperialisme verden over. Ta gjerne med deg 
avisen på ferie, og kom tilbake med glød og kampvilje. 

Trol)d Myklebust 

Valgkamp 
De to neste numrene av Opprør vil 
være valgk~mpaviser som skal brukes 
til utdeling på stand. 
Send Inn bidrag og bestillinger til 
avisen. Deadline for neste nummer er 
torsdag 7. august . 

Kurdistan 

I 

I 
Folk i Kurdistan er fattige. Utdanningshøva er 
dårlege. Produksjonen er dårleg utvikla som 
følgje av at okkupantane tener på å berre suga 
ressursane ut av den okkuperte jorda, og som 
følgje av krigen som har øydelagt 
infrastrukturen, brent jorda og landsbyane og 
ført tre millionar menneske på flukt frå, og i, 
heimlandet sitt. Samstundes driv kurdarane 
politisk kamp, på liv og død. Men ropet frå 
opprørarane er ikkje «Gje oss brød!», det er «Fritt 
Kurdistan!» 

- Hei ta denne, den kurdiske musikaren gjev meg ein 
nykjelring. Nykjelringen er frå den kurdiske 
kulturfronten Navenda Canda Mezopotamya, 
Mesopotamsk 
kulturfront. Midt på 
ringen er det eit fjell, 
og på toppen av fjellet 
ligg Kurdistan. Rundt 
fjellet brenn 
flammane, teiknet for 
siger og fridom i 
Kurdistan. 
- Ta den med deg, 
seier han. Men om dei 
tek den frå deg og 
spør kva det kvite er, 
må du ikkje seia at det 
er Kurdistan. Du må 
seia til dei at det berre 
er sn ø på fjellet. V i har 
utforma det sånn at 
kartet over Kurdistan 
ligg som snø på fjellet. 
På den måten får vi 
markert kampen for 
kurdisk sjølvstende 
utan å bli tekne for 
det. Alle kurdarane 
veit kvadet er. Det 
tyrkiske politiet går 
samstundes ikring og 
trur det er snø på 
fjella. 
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eksistens for å halda kontrollen over den okkuperte 
jorda. Det finst ikkje kurdarar i Tyrkia i følgje den 
tyrkiske staten. Kurdarane er berre fjelltyrkarar som 
har utvikla enkelte særtrekk som følgje av at dei har 
budd isolert i fjella. Kurdiske og tyrkiske ungar lærer i 
tidleg alder segner som til dømes denne om opphavet 
til det kurdiske folket: dei kom til jorda då djevelen 
valdtok ei jomfru. I byrjinga av kvar lærebok på 
skulen er det eit stort bilete av grunnleggjaren av 
Tyrkia, Mustafa Kemal, eit hyllningsdikt til stor-Tyrkia 
og ein tale frå Kemal. 
For å halda på den okkuperte jorda freistar Tyrkia å 
fjerna det kurdiske folket. Problemet er at dei kan 
ikkje fjerna dei gjennom eit massemord på meir enn 
25 millionar menneske. Det ville blitt for mykje 
blodsøl og umogleg å lukka auga for, også for dei 

vestlege styresmaktene, 
som pa si side er nøgde 
med at Tyrkia har 
kontroll over området, 
som det Nato-landet 
Tyrkia er. I staden 
freistar dei fjerna alle 
spor av den kurdiske 
nasjonen. I delar av 
Kurdistan har til tider 
grønfargen på 
trafikklysa vore skifta ut 
med blått for å sleppa å 
få den kurdiske 
fargesamansetninga, 
raud, grøn og gul, 
spreidd over al t. tore 
kurdiske, historiske 
jordbruksområde er 
lagde under vatn. 

Fjellet midt i 
Kurdistan 

Eg tek med meg 
nykjelringen og går på 
bussen til byen Van, 
midt inne i Kurdistan, 
heilt på grensa til Irak. 
Området er i dag 

kk T ki 3 millionar kurdarar har flykta frå heimane sine. Mange av dei 
o upert av yr a og b fl k . . 1 • d • b · T k" 

• o • • ur no som y tnmgar I s ummen I e1 største yane I yr 1a. 

Ei stund etter at vi kjem 
til Van går vi oppover 
fjellskråninga på det 
mest kjente fjellet som 
ligg midt i Van, rett ved 
sida av Van-vatnet. På 
toppen av dette fjellet 
ligg ei festning. Ho vart 
bygd av dei fyrste som 
busette seg i dette 
området. På den tida var 
det berre dette fjellet 
som var Van. Alt anna 
låg under vatn. Her 
kom dei fyrste 

forfedrane til det som er det v1 matte giennom et Her frå Adana. 
rek.kje militærpostar for 
å koma oss inn i byen. Van er i dag kjent for to ting. 
Det er ein historisk viktig by, sjølve opphavet til det 
kurdiske folket kan sporast attende til Van, hevdar 
kurdarane. Samstundes er det ein by der motstanden 
mot den tyrkiske undertrykkjinga har vore stor. I dag 
er byen full av militær og politi som er klåre for å slå 
ned eit kvart teikn til oppreist. 
- Dei veit at soga vår kan vera ei sprengkraft for den 
kurdiske kampen, difor gjer dei alt dei kan for å skjula 
alt som kan syna at det finst eit kurdisk folk, seier 
mannen som sit ved sida av meg på bussen. 
Litt etter kjem vi til Van. Som for å ynskja oss 
velkomne, heng det over vegen slagord som «Tyrkia 
for tyrkarar». «Ein gong tyrkar, alltid tyrkar». 
Velkomne til Kurdistan! 

- Kurdarane finst ikkje! 
Soga har vare ei viktig kraft for det kurdiske folket. 
Den tyrkiske staten veit det. Då den moderne tyrkiske 
staten vart grunnlagt i 1923, vart ord som kurdar og 
Kurdistan fjerna frå ordbøkene med nokre enkle 
pennestrøk. D ei freista nekta for kurdarane sin 

kurdiske folket i dag. Dei 
indoeuropeiske medeerane. 
Når vi endeleg kjem til toppen av fjellet, blir vi møtte 
av ein massiv jarnstatue som strek.kjer seg mot 
himelen. Ved sida av står det tyrkiske flagget plassert. 
Statuen er av Mustafa Kemal. 
- Dei har plassert statuen av Kemal der for heile tida 
å minna folk om at det er Tyrkia som rår grunnen her, 
seier ein av våre kurdiske vener som er med oss opp 
på fjellet. 
- Ein kan nesten sjå kurdarblodet dryp frå det 
tyrkiske flagget når det heng her. Dei har brent flest 
alle landsbyane i dette området. 3000 landsbyar er 
brende ned av den tyrkiske staten, seier han. 

Landsbyvaktene 
Folk blir tvinga på flukt frå landsbygda og inn i 
slummen i storbyane. Van har mangedobla 
innbyggjartalet i løpet av dei siste åra. Kurdarane får 
brent heimane sine og sett kniven på strupen. Dei får 
eit val: anten reiser dei frå heimbygda si, eller så tek 
dei imot våpen frå den tyrkiske staten for å retta dei 
mot sine eigne om dei syner teikn til stønad og 
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I 
organisert verksemd i lag med den 
kurdiske frigjeringsrørsla PKK. Dei får 
jobben som «landsbyvakten>. Oppgåva 
med å terrorisera sine eigne. På denne 
måten set dei folk opp imot kvarandre 
og splittar dei i kampen. Om folk nektar, 
blir dei følgde etter dit dei flyktar, og 
trakasserte der. Når dei har vorte 
trakasserte ei stund som flyktningar, blir 
dei stilt ovanfor valet att. «Reis attende 
og bli landsbyvakt, eller vi held fram 
trakasseringa av deg. Du vil aldri få deg 
jobb på nokon annan måte». 
D ei fleste nektar sjølvsagt å skyta på sine 
eigne. I stor grad er det folk frå dei 
gamle klanane i Kurdistan som tek imot 
våpen. K.lanane er dei godseigarfamiliane 
som har ått jorda i Kurdistan og 
kontrollert det meste av di dei stort sett 
har vore mest opptekne av sine eigne 
interesser og difor stått i lag med Tyrkia, 
mot kurdarane. Tyrkia nyttar dei til å 
halda på den føydale strukturen i 
Kurdistan. Dei veit at landet er lettare å 
kontrollera med ein føydal 
samfunnsstruktur. Det er lettare å halda 
kontrollen når du har ein struktur som 
går ut på at samfunnet blir styrt av dei 
som eig jorda, og at det er få store 
landeigarar. 

I føl(e en offisiell kilde i ~----» 
Landsbyvaktsystemet blir i dag meir og 
meir omfemnande, og ein stendig meir 
integrert del av det militære diktaturet 
som har hatt makta i Tyrkia etter 
militærkuppet i 1980. D et er i dag minst 
50 000 landsbyvakter, og det er så 
suksessfullt for den tyrkiske staten at dei 
no har oppretta ein svær treningsleir for 
opplæring av profesjonelle landsbyvakter 
som kan bli ein del av kontrageriljaen. 
Styrkane som kan slå ned kurdiske 
frigjeringsrørsla. Leiren er sjølvsagt lagt i 
Van. Samstundes går dei hardare og 
hardare på dei sivile kurdarane. Dei 
brenn byane, drep kveget, torturerer og 
drep gjetarane som pressmiddel for å 
verva folk som landsbyvakter. 
Landsbyvaktene sender dei rundt for å 
terrorisera folk på landsbygda. 
Ei 60 år gamal kvinne fortel 
etter å ha vore den einaste 
attlevande etter at ein landsby 
vart brend og dei som budde 
der slakta ned: 
-Dei kom til landsbyen vår 
og sa dei var frå geriljaen og 
ville at vi skulle følgja ordre 
frå dei. Vi såg at dei ikkje kom 
frå geriljaen. Vi såg at dei var 
ulvar i fåreklede. Dei hadde 
ikkje trælar i hendene. Vi såg 
at dei aldri hadde vore i fjella. 
D ei oppførte seg ikkje som 
geriljaen. Når dei skjønte vi 
hadde avslørt dei, gjekk dei til 
åtak og drap alle utanom meg. 
Eg overlevde utan at dei visste 
det. 
- D en offisielle versjonen frå 
dei tyrkiske generalane var at 
det var PKT< som hadde gjort 
det. NTB spreidde den 
samme meldinga over heile 

oreg. « .. .i følge en offisiell 
kilde i Tyrkia ... » 
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Kurdarane er ikkje fyrst og framst eit undertrykt folk. Dei er eit kjempande folk. Her frå nasjonalfeiring i Adana. 

Kulturell dumping 
Attende ned i sentrum av Van høyrer vi 
kjapt nokre kjente tonar. « .. .it don't 
matter if you're black or white ... » -
Michael Jackson! Dette er dei fyrste 
tonane av vestleg musikk vi har høyrt i 
løpet av dei to vekene vi har vore i 
Kurdistan. 
- Det er ein medviten strategi, blir vi 
fortalt. Dei byrja pumpa vestleg kultur 
inn mellom ungdom i Van etter at den 
væpna kampen byrja i Kurdistan i 1984 
og ungdomen i Van byrja reisa til fjella 
for å vera med i PKK-geriljaen. D ei 
freistar passivisera ungdom ved hjelp av 
vestleg kultur. Dei veit at mykje av 
musikken som er knytt til 
frigjeringskampen kjem frå Van. Grunna 
byen si historie er folk særs medvitne om 
sin eigen kultur, om nasjonaliteten sin. 
D et mobiliserer sjølvsagt til strid. D enne 
striden er dei tyrkiske generalane redde 
for, så dei freistar splitta oss i kampen. 

Tyrkia, eit militærdiktatur 
Når vi skal reisa frå Van blir vi stogga av 
det tyrkiske politiet. Dei går gjennom 

bagasjen vår og finn ei kurdisk-tyrkisk 
ordbok, kassettar med kurdisk musikk, 
palestina-skjerf (kurdisk i følgje det 
tyrkiske politiet) og plakatar med meir frå 
den kurdiske nasjonaldagen Newroz. 
Nok til åta oss inn til avhøyr. Dei speler 
den kurdiske kassetten for meg og kan 
fortelja meg at han er ulovleg. 
Dagen før fekk vi ein rapport om 
brenninga av land sbyar i området, og 
bilete av ein del av <lei brente landsbyane. 
Dei finn ikkje rapporten og bileta med 
ein gong, så eg nyttar høvet når 
overhovudet er ute av rommet og seier eg 
må på do. I avlukket riv eg rapporten i 
filler og stappar den i do. Når eg trekkjer 
ned, riv tre soldatar opp døra, stormar 
inn med maskingeværa framom seg og 
byrjar leita i doen. Dei finn ingenting. 
Etter å ha gått gjennom kvart fiber vi har, 
finn dei til slutt bileta av dei brente 
landsbyane. Utan ein kommentar og utan 
spørsmål blir bileta fjerna for alltid. 

N~sjonal fridomskamp - sosial 
re1smg 
Så lenge det finst eit medvit hjå eit folk 
om at dei er ein nasjon, så vil det ovra eit 

krav om å overleva som ein nasjon. Det 
vil igjen ovra kravet om nasjonalt, 
politisk sjølvstende. Kurdarane veit at dei 
er ein nasjon, med sams historie, kultur, 
språk og delvis sams framtid. Dei veit at 
dei er ein undertrykt koloni som har rett 
til å frigjera seg for sjølve å råda over 
framtida si. Det kurdiske folket h ar reist 
seg og organisert seg til strid for 
framtida. D ei har organisert seg politisk, 
kulturelt og militært i kampen for fred, 
fridom og sjølvstende. 

Newroz 
Vi var i Kurdistan under feiringa av den 
kurdiske nasjonaldagen Newroz 21. mai. 
D en viktigaste kampdagen for eit fritt 
Kurdistan i dag. D en tyrkiske staten har 
dei siste åra freista gjera om dagen til ein 
tyrkisk vårfest, og kallar det Nevruz, utan 
å lukk.ast. I storbyen Amed var det berre 
ei lita gruppe politi og borgarmeisteren 
som møtte opp på staten si feiring. Trass 
i at det var ulovleg å feira Newroz for 
kurdarane, feira 150 000 menneske 
Newroz i Amed. Fleire hundre vart 
arresterte. I Adana, der vi feira Newroz, 
var det 15 000 menneske samla til feiring 
på ein stadion. Utanfor stadion sto 
mellom 5 og 10 000 som aldri kom seg 
inn på feiringa grunna plassmangel. Inne 
på stadion sto 15 000 og ropte 
«Kurdistan skal bli fascismens død», 
«Leve Kurdistan», «Leve PKK» og 
liknande slagord. Det kurdiske folket har 
reist seg, og vil ikkje la seg kua. 
Men dette handlar ikkje om noko 
teoretisk, «nasjonalt prinsipp». 
Frigjeringskampen handlar om liv og 
død, og er til sjuande og sist sosial 
frigjering. Frigjering frå fattigdom, naud 
og politisk undertrykkjing. Kampen for 
nasjonalt sjølvstende er berre ein del av 
heilskapen, som er kampen for eit betre 
liv, ei betre framtid. I Kurdistan er det 
tydeleg at både undertrykkjarar og 
undertrykte har oppdaga kor enormt 
viktig rolle den politiske og kulturelle 
nasjonalismen speler i kampen for og 
mot den sosiale frigjeringa av kurdarane. 

Tekst Espen Laukeland-Stai 
Foto Bjørn Eggen Hermansen 
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Frå folkemøte på Jernabaneto rvet 14. juni 
FOTO: SIGURD JORDE 

I 

14.mai innvaderte Tyrkia Sør
Kurdistan (Nord-Irak) med titusenar 
væpna soldatar. 

D et uttalte målet var å slå ned på den 
kurdiske PI(K-geriljaen som i løpet av 
dei siste åra har oppretta basar i området. 
D ette var ikkje fyrste gongen Tyrkia 
gjekk ut over eigne grenser for å slå ned 
den kurdiske frigjeringskampen, men 
aldri før har dei tyrkiske styrkene gått så 
langt inn i dette området. Det er nok rett 
at Tyrkia med dette ynskja å slå ned det 
kurdiske arbeidarpartiet PKK, men det 
er langt i frå heile sanninga. 

Med støtte frå USA 
For det fyrste har denne delen av Midt
Austen tidlegare vore kontrollert av 
Tyrkia, og det er ingenting som tyder på 
at generalane i Tyrkia ikkje igjen vil 
freista få kontrollen over området. Når 
dei i tillegg har USA i ryggen er det fleire 
ting som tyder på at invasjonen eigentleg 
var ledd i ein strategi for å leggja nye 
område under makta i Ankara. Bak 
generalane i Tyrkia ( som i røynda h ar 
herska i landet sidan millitærkuppet i 
1980) står eit USA som for det fyrste 
dikterer det meste av det som kjem frå 
det tyrkiske generalkorpset, og for det 
andre ynskjer seg totale kontrollen i 
Midt-Austen. For USA, og resten av 
vesten, er Tyrkia i dag den enklaste 
porten inn i Midt-Austen og dei enorme 
oljeressursane som finst der. Midt
Austen, og omland, står i dag for opp 
mot 50% av oljeproduksjonen i verda og 
framover vil stadig meir av 
imperialistmaktene sin krig om 
kontrollen over ressursane i verda stå i 
Midt-Austen. Det er difor ikkje noko 
sjokk at USA erklærer støtte til Tyrkia sin 
«kamp mot terrorismen». 

Økonomisk viktig område 
Midt i denne smørja ligg Kurdistan. Kan 
henda det økonomisk og strategisk 
viktigaste området i heile Midt-Austen. 
For det fyrste ligg mykje av oljeressursane i 
sjølve Kurdistan. For det andre er det eit 
viktig område for frakting av den oljen 
som blir henta ut lenger aust. Utover det 
kurdiske landskapet ligg det i dag milevis 
med oljerøyrledningar. Nyleg vart det gjort 
ei avtale om å leggja ein oljerøyrledning frå 
Aserbadsjan, gjennom Kurdistan til Tyrkia 
der Statoil er involvert. For det tredje har 
Kurdistan nokre av dei største 
vannressursane i området. Fyrst og framst 
med Eufrat og Tigris som har utspring i 
kurdarane sitt land. 
I dette området har kurdarane reist seg til 
kamp mot imperialisme og 
undertrykking. Til kamp for sjølvstende. I 
spissen for denne kampen står det 
kurdiske arbeidarpartiet PKI<:.. Eit parti 
som organiserer folk i frontar, gerilja, 
parlament m.m. PKK har i dag støtte frå 
omlag 80% av kurdarane i tyrkisk 

. Kurdistan, samstundes som støtta veks 
også i dei andre delane av Kurdistan. 
Berre under invasjonen har det korne 
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1500 nye geriljasoldatar til PKK-geriljaen, 
frå Sør-Kurdistan. I tillegg til at PKK har 
satt nasjonal frigjering i Kurdistan på 
dagsorden, organiserer dei folk til kamp 
for sosialisme. Ikkje berre i Kurdistan, 
men i heile Midt-Austen. Det er difor 
ikkje rart at vesten er redde. For kva om 
kurdarane faktisk vann kampen om 
sjølvstende i eige land? Kva om dei i 
tillegg hadde krevd at folk sjølv skulle 
styra og ha kontrollen i landet utan 
innblanding og styring frå framande 
makter? · 

Noreg si rolle 
Framover vil situasjonen i Kurdistan 
korne nærare og nærare oss i Noreg. Sjølv 
om vår regjering denne gongen har gått 
på tvers av USA og offisielt gått ut mot 
den tyrkiske invasjonen av di Tyrkia gjekk 
inn i eit område som er under FN sitt 
vern, får vi neppe sjå ein norsk stat som 
stør opp om den kurdiske 
frigjeringskampen. Den norske 
oljeimperialismen vil føra oss nærare 
Tyrkia og Kurdistan på meir blodig vis. 
Gjennom mange år h ar N oreg solgt 
tonnevis med våp en til 'Ty rkia. -Våpen 
som truleg var med også under denne 
invasjonen. Sjølv om dei no offisielt har 
slutta våpensalet til Tyrkia held dei fram 
med sal av militære delar så Tyrkia skal 
kunne reparera dei våpna dei allereie har 
kjøpt. Samstundes står Statoil på 
trappene med ynskje om investeringar i 
Tyrkia. I Istanbul har Norsk Eksportråd 
no etablert seg og vil nok halda armene 
opne for både Statoil og andre som kjem 
til Tyrkia. 
Vi må ikkje bli overraska om vestlege 
styrker i framtida vil bli satt inn i kurdiske 
område, då truleg under dekke av 
naudsynt intervensjon for «fredens skuld». 
Undrast på kor dei 12 norske F16-flya 
som for ikkje lenge sidan var på Nato
trening i kurdiske område då vil stå? 

Siger til PKK? 
No held Tyrkia på å trekkja styrkene sine 
ut av Sør-Kurdistan. Sjølve har dei freista 
framstilla det som om dei har vore den 
seirande parten, men i røynda ser det ut 
som det motsette. Den kurdiske PKK
geriljaen ARGK har førebudd seg på at 
slike åtak ville koma og har vore rusta for 
å møta,dei. På slutten av invasjonen 
hadde geriljaen avskjært dei fleste 
forsyningsvegane inn til dei tyrkiske 
styrkane. ARGK har og skutt ned eit 
militærhelikopter med 11 tyrkiske 
generalar som utgjorde ein viktig del av 
den militære «kjærnen» i operasjonen. 
Den kurdiske kampen vil halda fram, og · 
han vil prega også vår kvardag. Og det er 
sjølvsagt ikkje uviktig for oss kva som 
skjer i Kurdistan i framtida. Ei styrking 
av <leira kamp er ei styrking av vår kamp. 
Ei styrking av undertrykte over heile 
verda sin kamp mot imperialismen. Når 
dei imperialistiske landa no kastar seg 
over Kurdistan er det naudsynt at vi er 
med og byggjer opp solidariteten med 
Kurdistan. 
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14.juni, ein månad etter Tyrkia sin 
invasjon i Sør-Kurdistan, 
mobiliserte Solidaritetskomiteen 
Kurdernes Venner til solidaritet 
med Kurdistan, og motstand mot 
invasjonen, over heile Noreg. 

Meit enn 15 forskjellige stadar i 
Noreg vart Kurdistan-solidariteten 
markert denne dagen, med dans, 
musikk, brenning av det tyrkiske 
flagget m.m. Parolane for dagen var: 
Solidaritet med Kurdistan, Ingen 
våpen til Tyrkia, Boikott Tyrkia som 
feriemål, Okkupantane ut av 
Kurdistan. 

I Oslo vart det skipa til eit folkemøte 
på Jernbanetorget med musikk, dans, 
appellar, slipp av 1000 ballongar i dei 
kurdiske fargane; raudt, grønt og 
gult. 3-400 menneske møtte opp til 
folkemøtet i løpet av dei to timane 
det varte. 

D esse m arkeringane var kan h enda 
'ocuc h 'j,::)in.ga p å o ppbyggjinga av ei 
verkeleg stor og slagkraftig 
antiimperialistisk solidaritetsrørsle i 
Noreg. 

Det organiserte anti-imperialistiske 
solidaritetsarbeidet har alltid vore 
viktig for den revolusjonære rørsla, i 
Noreg som i resten av verda. På 70-
talet var hundretusener verda over, 
og tusener i Noreg ute på gata i 
solidaritet med Vietnam sin kamp 
mot imperialismen. Gjennom <lesse 
kampane tok tusenvis av folk stilling 
mot imperialismen, og etter kvart 
kapitalismen. Mange av dei vart 
revolusjonære. D ette la mykje av 
grunnlaget for å reisa ei revolusjonær 
kraft, eit revolusjonært parti i Noreg. 

På 70-talet vaks Vietnamrørsla fram. 
I dag veks solidaritetsarbeidet for 
Kurdistan fram. I dag er grunnlaget 
til stades for å byggja opp denne 
solidaritetsrørsla. Vi har tenkt å gjera 
det. Imperialismen er ingenting anna 
enn eit steg i kapitalismen og ein 
koloss på leirføtter. Folkelege opprør 
kan og kjem til å stogga 
imperialismen. Vil du værra med så 
heng på! Bli med og bygg opp 
solidarite tsarbeide t for Kurdistan. 
For 1 urdistan - for framtida! 

Espen Laukeland-Stai 

Solidaritetskomiteen Kurdernes Venner er 
ein partipolitisk. uavhengig solidaritetsor
ganisasjon som har som hovudmål å vera 
aktive pådrivarar for å oppnå grunnleg
gande menneskerettar for det kurdiske 
folket. 

Dette vil vi arbeida for ved å: 

- Leggja press på norske styresmakter. Dei må ta 
offentleg avstand frå brot på menneskerettane ovan
for kurdarane. 

- Auka media si interesse for kurdarane sin kamp. 

·- Auka medvitet hjå folk i Noreg. 

- Auka forståinga millom det kurdiske og norske folket. 

- Avsløra og opplysa om all norsk samhandel med 
Tyrkia, Iran, Irak og Syria - militært og sivilt. 

- Stø oppretting av kurdiske nasjonale, representative organ. 

Kurdistan 

I 
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Fra tvang til frihet 
Sosialismens muligheter 

Sommerleir 
15. - 22. juli 

Strand, Sandefjord 

Velkommen til Rød Front leiren 1997, et senter 
for politisk debatt, valgkamp og ferie. 
I likhet med i fjor vil leiren bli avholdt i Sande
fjord . Prisen for deltakelse vil være ca. 1250 kr. 
for voksne, 850 kr. for studenter/ungdom, 750 
kr. for pionerer og 600 kr. for barn. Prisen 
inkluderer kost og losji. 

Sosialismen og kommunismens muligheter. 
Det er 149 år siden det kommunistiske manifestet kom 
ut, 80 år siden den russiske revolusjonen og 30 år 
siden SUF-ml blei danna. I denne tida har teknologien 
utvikla seg med stormskritt, Norge har blitt et utdan
ningssamfunn og to store sosialistiske forsøk har gått i 
vasken. Hvilke muligheter har sosialismen i Norge, og i 
verden? Hvordan skal en moderne sosialisme se ut? 
Det ene hovedtemaet på leiren blir sosialismens og 
kommunismens muligheter i et nytt årtusen. Oet '1i\ b\i 
gruppearbeider, studier og innledninger fra både Norge 
og utlandet. Det blir gruppearbeid og studier på 
grunnlag av innledninger ved Terje Valen, Kjersti Erics
son og Terje Kollbotn. 

Valgkamp 
Rød Valgallianse har vært på Stortinget i 4 år. Har det 
gjort noen forskjell? Hva skal vi der å gjøre og hvordan 
kommer vi dit igjen? Det andre hovedtemaet blir val
gkampen, hvor de ovenstående spørsmålene 
forhåpentligvis vil bli besvart, og hvor det vil bli semi
narer om bl.a. norsk økonomi, 6-timersdagen, antira
sismen og annet. Det vil også bli arrangert kulturverk
steder og arbeidsgrupper. Innledninger ved blant annet 
Aslak Sira Myhre og Torstein Dahle. 

Seminarer 
• Folkeopplysning og postmodernisme - Harald Dyrkorn 
• Sosiobiologi - Jorun Gulbrandsen 

PIONERLEIR - NATTLØP - VOKSENPRØVE 

For mer informasjon og påmelding, 
kontakt AKP 22 98 90 60 eller RV 22 98 90 50 

faks 22 98 90 55 

Leiren arrangeres i samarbeid med Studieforbundet Ny Verden 

Rød Valgallianse akp ___ '/111/ 
Arbeidernes *kommunistparti 

r-----------------------, 
Bli med i RVs Faglig Nettverk 

Ja,jeg vil gjerne bli med i nettverketfor dfd informasjon om faglige 
kamper, bidra med informasjon, knytte kontakt pd tvers m.m. 

Klipp ut, send inn: 

Navn: .. . .. . . .. . ... .......... • • • •· • •· • •·· · ·· · 

Adresse: .. . ...... ..... .. .. . . . . ... ... .. . .. . .. . 

Postnr .... . .. ..... .... . .. ... . .. . . . ...... . . . .. . 
' 

Poststed: . . . . ........ .. .. .... . .. . , .... . • • • • • • • 

Forbund: ... .. . ... ...... .. . . .. .... . . . .... ..... (Bruk blokkbokstaver 

Sendes til RV - Faglig Utvalg. Osterhausgt. 27 0183 OSLO L _______________________ J 
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- Det indonesiske folket kjenner sine 
sivile og politiske rettigheter, og den 
anti-diktatoriske bevisstheten er 
økende. Det som mangler er 
bevissthet om hva som må gjøres for 
å oppnå forandring. Hvordan bli kvitt 
diktaturet? De ser ingen løsning; og 
svaret blir revolt, sier Edwin Gonzal 
fra PRDs ledelse. 

- Rettsakene mot de arresterte lederne for PRD 
som ble gjennomført i Jakarta og S urabqya 
resulterte i lange fengselsstraffer. PRD-leder 
Budiman S utfjatmiko fikk 13 år, mens Dita 
Sari, Petrus Hanjanto og andre fikk 6 år. 
Kommentar? 

- Jeg tror at alle indonesere kjenner både 
rettsakene og straffene som ble gitt. Selv 
om vi er fullt ut klar over det indonesiske 
rettsystemets karakter, kasta vi ikke bort 
tid med å klage på urettferdigheten og 
tilfeldigheten i det juridiske systemet. I 
stedet ønsket vi å gjøre rettssakene til en 
skueplass for propaganda for PRD, vårt 
politiske program og vår analyse av det 
indonesiske samfunnet. 
I stedet for å holde en forsvarstale, leste 
Sari opp PRDs politiske manifest for å 
forklare retten og offentligheten hva 
partiet egentlig står for. 
Våre kamerater var forberedt på 
dødsstraff. Men Suhartos regime sto 
overfor både den internasjonale 

Indonesia 

solidaritetsbevegelsen og internasjonalt 
press når det gjelder menneskerettigheter 
og overgrep. Derfor valgte de å ikke 
bruke maksimumsstraffen. 

- Hvordan er forholdene ijengselet? 

- Fangene har ikke fri tilgang til besøk fra 
familie og venner. De får bare lese aviser 
og bøker som er godkjent av regimet, og 
til og med disse blir sensurert. Fram til nå 
har våre kamerater hatt en del muligheter 
til å gjøre politisk arbeid i fengselet, men 
nylig ble Budiman Sudjatmiko advart om 
at dersom han fortsatte å gi intervjuer, så 
ville han bli overført til den isolerte øya 
Nusa Kembangan. 
PRD-fangenes familier har dannet en 
komite for å sette fokus på 
urettferdigheten i rettssakene og 
dommene, og for å protestere mot 
forholdene i fengselet. Dette er viktig. I 
1965, etter massakrene, var folk for redde 
for å gjøre noe liknende. Denne 
komiteen kan bli brysom for regimet, 
fordi medlemmene er eldre og 
respektable borgere, og de ser slett ikke 
ut som regimets bilde av foreldrene 'til 
«kommunistiske undergravere». 

- Var resultatet av parlamentsvalget i mai gitt 
på forhånd? 

- Det herskende partiet Golkar fikk over 
70% av stemmene slik de hadde «spådd». 

Funksjonen til valget var å gi regimet en 
viss legitimitet og konstitusjonell basis. 
PRD oppfordret folket til å boikotte 
valgfarsen. Vi støtter istedet den delen av 
den folkelige bevegelsen som har agitert 
for en «Mega-Stjerne-Folk»-koalisjon 
mellom Megawati Sukarnoputri, den 
reelle lederen for opposisjonspartiet 
PDI, og Indonesias andre 
opposisjonsparti PPP (som har en stjerne 
som symbol), og vi støtter folkelige 
sektorers krav, som at de fem politiske 
lovene må fjernes og at det må bli en slutt 
på hærens dobbelte funksjon. 
For oss er dette en måte å signalisere at vi 
ønsker bredest mulig enhet for å 
bekjempe diktaturet og for en folkelig 
flerparti-demokrati. 
Vi i PRD bestemte oss for å støtte den 
begynnende bredfrontmotstanden mot 
Suharto, og å delta aktivt i 
mobiliseringene. Denne uoffisielle 
koalisjonen fører fram sju krav: 
* å bygge en opposisjonskoalisjon mot 
Suharto 
* en stopp for militærets maktbruk 
* trekke tilbake de fem politiske lovene 
* å kat'tlegge Suharto-familiens formue 
* slutt på korrupsjon 
* øking av minimumslønna 
* prisnedgang på basisvarer 

- Hvordan anafyserer dere valget i fys av PRDs 
oppfordring om boikott? 

- Vi er slett 
ikke 
overrasket 
over at 
Golkar vant 
valget! 
Antall 
stemmer på 
partiet PDI 
falt til under 
tre prosent, 
noe som 
viser hvor 
diskreditert 
den nye 
ledelsen er 
blant 
partiets 
medlemmer 
og klart 
viser 
Megawatis 
popularitet 
og at det å 
fjerne henne 
som 
partileder 
var en illegal 
handling. 
ppp 
oppnådde 
23 prosent. 
Bra, særlig 
sett i lys av 
det . 
valgfusket 
som foregår. 
Den reelle 
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støtten er større. 
Det ser ut som oppfordringen til boikott 
ikke var n oen suksess, når f olk til tross 
for sin fiend.tlighe~ til r eg')eringa og 
vissheten om valgfusket allikevel ikke ser 
noen annen mulighet enn å gå og 
stemme. Vi skal også huske på at 
millioner av stemmeberettigede blir 
tvunget til å stemme Golkar av sine 
arbeidsgivere, og at det er stemmeplikt i 
landet. 
Det vi oppnådde var politisk agitasjon 
om valgenes virkelige karakter. Vi fikk 
også fram at det er mange andre måter å 
slåss mot regimet på, og at valget i 
virkeligheten var en kunstig øvelse. Vi 
oppfordret folk til gatedemonstrasjoner 
på valgdagen i stedet. På det tidspunktet 
vi innså at folk faktisk kom til å gå og 
stemme, gikk vi sammen med PPP og 
Megawati om å organisere et 
valgovervåkingskontor slik at folk hadde 
et sted å rapportere uregelmessigheter og 
valgfusk. 

- Det skal avholdes presidentvalg i Indonesia i 
1998. Hvilken strategi har PRD i månedene 

framover? 

- I de kommende månedene må vi 
forsøke å understreke at den klare anti
diktatur-stemninga i folket må få et 
politisk uttrykk. Vi agiterer for at pro
demokrati-bevegelsen må overbygge 
splittelsen og forene seg i en folkelig 
demokratisk koalisjon basert på et felles 
ønske om å bli kvitt Suharto. 
Vi mener at alle samfunnssektorer skal 
være representert og involvert i en slik 
bevegelse, arbeidere og bønder, 
slumbefolkningen i byene, uavhengige 
organisasjoner, nasjonalistene, den 
katolske kirken, middelklassen, og 
selvsagt de som nå er involvert i «Mega
Stj erne-Follo>-bevegelsen. Målsetningen 
må være å erstatte Suharto med en 
koalisjonsregjering som innfører 
flerpartidemokrati. 
Jeg må understreke at vi i PRD ser på 
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dette som en 
midlertidig allianse, 
og ikke som en 
permanent koalisjon 
i forbindelse med 
valg eller på 
programmatisk 
basis. Vi vil ha en 
svær oppgave foran 
oss, også etter at 
Suharto er borte, for 
å skape et politisk 
rammeverk for åpen 
og fri politisk 
konkurranse. Derfor 
trenger vi en 
overgangsregjering 
som kan lede landet 
fram mot det første 
frie valget. 
I situasjon med 
liberalt demokrati, 
vil vi ha rom til å 
propagandere for 

våre synspunkter og å organisere partiet 
og våre masseorganisasjoner. Vi vil gå 
inn i det første frie valget med vårt eget 
program, som er antikapitalistisk og for 
folkelig demokrati og som er basert på 
masseaksjon og arbeidernes og bøndenes 
interesser. 

- PRD har hele tida forsvart selvbestemmelse for 
Øst-Timor. Hvordan kom dere fram til dette? 

- Det indonesiske folket og maubere
folket på Øst-Timor har en felles fiende, 
Suharto-regimet. Bare dersom regimet 
blir styrtet, kan øst-timoreserne få frihet. 
Den indonesiske regjeringen bruker 
milliarder av rupiah på våpenutstyr for å 
knuse motstandskampen på Øst-Timor 
og å opprettholde kontrollen. 
Når indonesiere er uenige med oss er ett 
av våre svar å spørre hvordan regjeringen 

Indonesia 7 

har nok penger til vestlige våpen, men 
ikke nok penger til vårt skolesystem. Vi 
forsøker å argumentere på denne måten 
for å ta utgangspunkt i folkets daglige 
erfaringer og å øke bevisstheten om 
spørsmålet. Blant ungdom og studenter 
er holdningen positiv, eldre folk er 
vanskeligere å overbevise. 
Men når fedre, menn og sønner kommer 
tilbake fra Øst-Timor i kiste, begynner de 
å stille spørsmål ved krigen der. Mange er 
også klar over at den indonesiske 
regjeringen ofte blir konfrontert med 
dette spørsmålet i internasjonale fora. 
Da vi sendte et åpent brev om 
valgboikott til 15 ledende demokrati
forkjempere var den eneste som svarte 
den fengslede FALINTIL-lederen Kay 
Rala Xanana Gusmao. Han støttet oss, 
og mente at øst-timoreserne også skulle 
boikotte valget. Vi har også god kontakt 
med den øst-timoresiske 
motstandsbevegelsen i Indonesia og i 
utlandet. Vi ser på vår kamp som knyttet 
sammen, og understreker ofte at vi må 
intensivere demokratibevegelsen på 
hovedøyene også for å trekke 
indonesiske militærstyrker bort fra Øst
Timor og gi motstandsbevegelsen der 
større rom. 

- Hva håper du å oppnå med den europeiske 
rundreisen du nå er på? 

- Vi har planer om i løpet av året å ha 
etablert et kontor og en fast representant 
i Europa. Vi har allerede et internasjonalt 
Rontor i Australia. Vi ønsker å bygge 
nettverk med enkeltpersoner og partier 
som støtter kampen i Indonesia og på 
Øst-Timor. 
Vi har ikke stor tiltro til FN-systemet 
eller andre offisielle fora. D ersom de 
virkelig støttet et fritt Øst-Timor kunne 
de ha stoppet Indonesias okkupasjon for 

PRD trenger penger. 
Ønsker du å støtte PRD 
økonomisk, kan du sende 
pengertil: 
ABN/AMRO Bank 
Stadhouderskade 123, 107 4 
AV Amsterdam-Holland 
Konto: 60 72 33 060 t.a.v. 
Pembebasan 

20 år siden. Dersom de virkelig forsvarer 
demokrati i Indonesia, kunne de ha 
grepet inn for 30 år siden, da Suharto tok 
makta. Vesten har sine egne økonomiske 
interesser i Indonesia, og det er det som 
har prioritet. 
Vi forsøker å lære av erfaringene med 
Vietnam-bevegelsen, og finne ut hvordan 
vi kan påskynde en tilsvarende utvikling 
på spørsmålet om Øst-Timor og 
Indonesia. I land som eksporterer våpen 
til Indonesia må vi organisere kampanjer 
mot dette. Vestlige storselskaper som 
investerer i Indonesia må konfronteres 
med regimets praksis når det gjelder 
menneskerettigheter. Press må legges på 
vestlige regjeringer når det gjelder 
spørsmålet om Øst-Timor. 
Suhartos tid går mot slutten. Det vil bli 

forhandlinger i Indonesia. Vi har lært. av 
erfaringene fra bevegelsen mot diktaturet 
på Filippinene og andre steder. Vi vil ikke 
ha demokrati for de få - og vi trenger 
deres støtte og solidaritet. 

Edwin Gozal er 24 å0 medlem i ledelsen far 
SMID (Studenter i solidaritet med 
demokratiet i Indonesia). Han sitter også i 
ledelsen far Folkets Demokratiske Parti 
(PRD) som i dag er illegalt, og opererer 
under jorda. Intmjuet er gjort i London 9. 
juni av B. Skanthakumar fra tidsskriftet 
International Veinpoint. Oversatt og 
redigert av Opprør. 

Massiv undertrykki'ng av· venstresida 
Indonesia er et av norsk imperialismes 
favorittland for tida. Som mange vil 
huske reiste daværende handelsminister 
Jens Stoltenberg på «promorion»-tur til 
landet omtrent samtidig som 
representanter for den undertrykte 
befolkningen på Øst,-':fimor fikk 
fredsprisen. 

Det er imidlertid ikke bare den 
indonesiske regjeringens skitne krig på 
Øst-Timor som gir grunn til å protestere 
mot Norges sjarmoffensiv mot 
militærdiktaturet på Indonesia. Det siste 
året har regimet gjennomført en storstilt 
offensiv mot venstreorienterte i landet. 
Særlig har offensiven rammet det nye 
venstrepartiet PRD (Folkets 
Demokratiske Parti). Men også 
fagforeningsledere hat blitt arrestert. 

PRD ple stiftet i 1994 sotn en front på 
begynnelsen av 90-tallet. l~priLl 996 
gikk fronten over til åbli et samletparti. 
Utgangspunktet var at studentaktivister 
med et radikalt, demokratisk program 
begynte å samarbeide.med arbeidere 9g 
bønder i kampanjer for demokrati og 
bedre levekår. Strategien var . 
massemobilisering av arbeidere, bønder 
og undertrykte. Målsetningen.var 
flerparti-demokrati og 
organisasjonsfrihet. 

sosialistiske ideer er. utryddet på øyriket. 
Med stiftelsen av PRD stakk muldvarpen 
hodet opp igjen, og indonesisk presse ga 
partiet stor omtale og publisitet. Allerede 
i Juli 19% kom de første arrestasjonene, 
da en av PRDs faglige ledere, Dita Sari, 
ble arrestert under en streik i Surabaya. 
Snart varmassearrestasjoner i gang, og 
deler av PRDs ledelse ble tatt, inkludert 
partileder Budiman Sujatmiko. De er 
tiltalt etter opprørsparagrafer ogJ:isikerer 
dødsstraff. 

Stiftelsen av PRD vakte stor oppsikt .i PRD, som hele tida har vært et <~ulov li@> 
landet.Etter militærkuppeti 1965 parti,ernå forbudt, og medlemskap eller 
gjennomførte . .regimet veritabel tilknytting tilpartiet kan straffes. Det 
masseslakt av radikale og kommunister, samme kan besittelse av partiets 
og det regnes med at opp mot 500.000 materiell og propagandå. Partiet 
mennesker mista livet i denne perioden. opererer.nå underjorda, upder. stadig 
Regimethatproklamertatradikale ····.... forfølgelse. ''''""··''\•····'·······•·''•'•' 

Undertrykkelsenav l'RD og av faglig 
aktivitet på Indonesia har blitt møttmed 
solidaritet og aksjoner, .særlig i Australia. 
De austrafske havarbeiderne har 
blokkert indonesiske båter, og krevet 
fr.igivelse av Pakpahan og av Dita Sari. l 
oktober ~96 ble det gjennomført en 
internasjonal aksjonsdag,med 
markeringer en rekke steder i Australia, 
Asia og i;Nederland. Isommer 
planlegges det en møteturne hvor PRD~ 
medlemmer i eksil vil besøke flere 
europeiske land. 

Mer info på: 
http:/ /~peg.apc.org/ ,-.;asiet/ 

R,.une Sorna 
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Landarbeidere og bønder fra den 3. 
verden samlet seg til mot-konferanser 
og demonstrasjoner i Manila da 
regjeringssjefene i området kom 
sammen for å gi kapitalen enda bedre 
kår. 

Lederne i Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) satt sammen noen 
dager i november i fjor for å stramme til 
regelverket i deres regionale 
frihandelssammenslutning. I forkant av 
møtet skjedde det mye spennende på 
Filippinene. Internasjonale 
motkonferanser og demonstrasjoner mot 
APEC og WTO samla et stort antall 
delegater og gjester fra alle fem 

Medlemmer fra motstandsorganisasjonene 

verdensdelene. Mellom de mange 
arrangementene, som alle fant sted i 
Manila, ble det arrangert turer til ulike 
landsbyer for å treffe fattige 
landarbeidere og småbønder. Rigmor 
Tollan fra Norge deltok på mot
konferansen. 

- Det var mulig å bli med på flere konferanser. 
Hvilken deltok du på? 

- Jeg var delegat til konferansen som ble 
arrangert av KMP, en radikal 
organisasjon for landarbeidere og 
småbønder. Konferansen ble kalt Anti
Imperialist World Peasant Summit, og 
hadde som motto «Oppose APEC and 
imperialist globalization! Land, food, 
jobs and freedom for all the tolling 
masses of the soil!». 
En ny allianse, BAYAN, organiserer 
svært bredt. Kvinneorganisasjonen 
«Gabriela» er vel den mest kjente her i 
Norge. Men både en 
menneskerettighetsorganisasjon, et 
radikalt kirkeråd og andre litt uventa 
instanser er med i BAYAN, i tillegg til de 
mer tradisjonelle organisasjonene på 
venstresida. Innad i dette nettverket er 

Filippinene 

kontaktene svært tette. D et gjelder både 
organisering, rekruttering, aksjoner, 
demonstrasjoner, forskning og eksternt 
informasjonsarbeid. 

- Hvem deltok på konferansen? 

_: For det første fattigbønder fra 3. 
verden og noen representanter for deres 
organisasjoner. Men også en del 
solidaritetsarbeidere som kom fra Sør
Amerika, USA, Canada, Europa,Japan 
og Australia. I tillegg var mange 
filippinske nonner og prestestudenter, 
utenlandske, kristne hjelpearbeider som 
nå bor og arbeider på Filippinene, med 
som observatører og gjester. 

- H vor mange fra Norge? 

- Vi var tre stykker; Ole Egge, Øystein 
Tveter og jeg. Egge er bonde i likhet med 
meg. Ingen småbonde, men gammel 
transportarbeider og kommunist som 
relativt nylig har overtatt farsgården. 
Tveters plattform er Forum for Miljø og 
Utvikling, men hans direkte tilknytning 
til denne konferansen var en 
ekspertgruppe der han sitter som 
medlem sammen med blant annet en 
sentral representant for det filippinske 
kommunistpartiet. Tveters jobb i 
forbindelse med Manila-konferansen var 
å skaffe reisepenger til alle 3. verden
delegatene. 

-Filippinene ligger langt borte, ogAPEC er 
ikke den frihandelsorganisagonen som qyppigst 
blir nevnt i norske media. Klassekampen skrev 
om problemer som delegatene ble utsatt far, både 
før og under konferansen du var på. Opplevde du 
noe ubehagelig? 

- Det var streng kontroll ved grensa. Selv 
slapp jeg greit gjennom fordi jeg formelt 
reiste som turist. Arrangøren hadde på 
forhånd bedt oss om dette. Vi var også 

bedt om å kaste alle sakspapirer og 
adresser før vi kom til Filippinene, slik at 
ikke noe skulle kunne identifisere oss 
som APEC-motstandere. 

- Oppsto det ubehageligheter under selve 
konferansen? 

- Det var uvant med så strenge 
sikkerhetstiltak. Vi kunne ikke gå ut i 
byen alene, selv ikke når vi bare skulle 
rett over gata for å handle skriveutstyr. 
Men det var bare en opplevelse som jeg 
vil karakterisere som direkte ubehagelig. 
Det var under den store 
demonstrasjonen etter konferansen. 
Demonstrasjonstoget ble stanset 
nøyaktig på det stedet der 7- 8 
demonstranter var blitt drept noen år · 
tidligere. 
Særlig ekkelt var det på grunn av 
president Ramos' mediautspill. Under 
hele konferansen hadde han trappa opp 
sine aggressive uttalelser mot 
utlendingene som la seg opp i landets 
indre anliggender. Vi ble kalt fiender av 
nasjonen, og kvelden før 
demonstrasjonen gikk han ut på de store 
fjernsynskanalene med klar melding: Han 
kunne ikke garantere for sikkerheten til 
de utenlandske demonstrantene. På 
bakgrunn av dette var det ikke helt 
hyggelig å stå og vente flere timer i 
steikende varme, bak en 
piggtrådsperring, i nærheten av de store 
filledukkene som lå slengt utover gata til 
minne om tidligere drepte 
demonstranter. 

- Jeg trodde Ramos var president i en 
demokratisk stat. Stemmerikke det? 

- Jo, rent formelt er Filippinene fortsatt 
en demokratisk stat. Men situasjonen er 
ustabil. Nå skal hele øysamfunnet, 
gjennom Ramos' prestisjeprosjekt 
«Philippines 2000» forvandles til et såkalt 
nyindustrialisert samfunn innen 
tusenårsskiftet. Prosjektet vil forverre 
situasjonen for de mange filippinerne 
som i dag er svært fattige. 

. Kampen mot regimet vokser. Venstresida 
mobiliserer. Geriljastyrkene trapper opp 
virksomheten. Presidenten reagerer med 
å sette hardt mot hardt med verdens 
mektigste gutteklubber i ryggen. På 
Filippinene snakkes det åpent om at 
landet de facto opplever en 
unntakstilstand, men at presidenten av 
taktiske grunner ennå ikke har 
proklamert den. Hvis dette stemmer, er 
det ikke overraskende at Ramos oppfører 
seg som en despot og forlangte ro og 
orden under APEC-toppmøtet. 

- Hvorfor tror du Ramos legger så stor vekt på 
industrialiseringsprogrammet når han må gå av 
forår 2000? 

- At filippinsk lov påbyr Ramos å gå av 
etter fire år, er ikke ensbetydende med at 
han gjør det. Han kan hevde at 
situasjonen er en annen enn da Aquino 
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gikk av. Hvis han i løpet av den lovlige 
fireårsperioden har vært flink gutt, først 
og fremst overfor APEC-partner USA, 
og samtidig kan vise til spente tilstander i 
landet, kan han kanskje satse på å få 
klarsignal utenfra om midlertidig 
oppheving av fireårsregelen, inntil 
situasjonen i landet stabiliserer seg. 
Virkemiddelet til Ramos for å oppnå 
gunst hos USAs president og andre 
viktige medspillere er «Philippines 2000». 
Men rundt APEC-toppmøtet var det 
viktig for ham å vise fram et glansbilde av 
Manila for å kunne si: - Så langt har vi 
kommet hittil. Ser det ikke bra ut? I den 
forbindelse er det brukt enormt med 
statlige midler til veiarbeid og rasering av 
slumområder på reiseruta fra flyplassen 
til byen. Med slike ambisjoner om å 
imponere APEC-lederne er det ikke rart 
at Ramos med alle midler forsøkte å 
hindre kritiske røster i å komme til orde. 

- Du nevnte USA som Filippinenes APEC
partner. Er ikke APEC et asiatisk 
frihandelsområde? 

- Da APEC ble etablert i 1989-90, var 
det Australia og en rekke såkalte 
økonomier i Sørøst-Asia som ønsket å 
samarbeide og integrere sin handel for å 
stå sterkere i kampen mot de store på 
verdensmarkedet. Men det drøyde ikke 
lenge før Japan forlangte å bli med, og 
allerede i 1991 var medlemskapet et 
faktum. Og da reagerte USA: - Vi er en 
av de helt store i området. Derfor har vi 
en like stor rett som Japan til å bli med. 
Og slik ble det. 
I dag består APEC av 18 økonomier. 
Chile og Canada er kommet med. De 
asiatiske økonomien er Filippinene, 
Malaysia, Indonesia, Thailand og 
Singapore. Også små land som Brunei, 
en oljeproduserende nasjon sør for 
Filippinene som er ledet av sultan 
Balkiah, er med. 

- Fokuserte konferansen mye på APEC? 

- Nei, til tross for at den var et av 
mottrekkene mot APEC-toppmøtet. Det 

Full støtte fra USA-baserte PESANTE 
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kan ha sammenheng med at 
foredragsholderne hadde ulik bakgrunn 
og derfor vektla ulike saker. Men det er 
nok ganske korrekt å si at landbruk i 
nord-sør perspektiv og frihandel generelt 
var de sentrale temaene. Alle foredragene 
kunne sammenfattes i ett ord: 
imperialisme. Vektlegginga av 
imperialismen kom også til uttrykk i den 
felles uttalelsen som ble vedtatt siste dag: 
«Peasant unity declaration against 
imperialism». 
En av konferansedeltakerne vegra seg 
sterkt mot å bruke ordet imperialisme. 
Det var en fransk bonde som i 
utgangspunktet syntes at EU er greit nok 
som en måte å ordne økonomi og handel 
på, men som likevel hevda at han 
personlig ble skadelidende innafor EU
systemet fordi han er bonde. Så 
skadelidende at han har vært blant 
drivkreftene i de militante, franske 
bondeaksjonene. Fyren var en påminning 
om hvor viktig det er å ikke bare stå på 
barrikadene, men også sette av tid til 
studier og analyser. 

- Hva er situagonen på !andsrygda? 

- Landbruksprogrammet under 
Philippines 2000 har fått den pretensiøse 
tittelen «Medium Term Agricultural 
Development Plan», men har ikke mye 
med utvikling å gjøre. Den går ut på at 
matjord raseres for å gi arealer til 
industribygg, hoteller, golfbaner og boliger 

Filippineree 

for rike filippinere. Jord som fattigbønder 
har dyrka opp, blir inndradd og legges 
under store plantasjer hvor det skal 
produseres eksportprodukter. Både 
raseringa av matjord og omlegginga til 
eksportbasert landbruk vil få alvorlige 
følger. 
I dag bor rundt 75% av filippinerne på 
landsbygda. De fleste er landarbeidere og 
fattige småbønder med arbeidsledige 
slektninger, og det er millioner av dem. 
De overlever fordi de dyrker maten de 
trenger. Hva som skjer når den lokale 
sjølberginga blir rasert fordi landet skal 
satse på turister, industri og eksport av 
eksotiske grønnsaker og blomster, er 
nesten ikke til å tenke på. At 
Verdensbanken og Det internasjonale 
pengefondet, som i detalj har utarbeida 
planene i «Philippines 2000», bare tenker i 
retning bedre betalingsbalanse og høyere 
brutto nasjonalprodukt, er kanskje ikke så 
rart. Verre er det at landets egne politikere 
ikke ser farene ved en slik rask omlegging. 

- Du var på !andsrygda? 

- Jeg hadde en dag etter konferansen. 
Det var for knapp tid til å være med på 
den organiserte tredagers turen, men nok 
til å besøke en liten landsby ved Manila. 
På veien til landsbyen stansa vi og snakka 
med en mann i nabolandsbyen. Han 
hadde dyrka opp jorda med hakke og 
egen muskelkraft. Klarte seg så vidt med 
de avlingene jorda ga. Men nå så han 

svart på framtida. 
Problemet er at 
jorda rent juridisk 
ikke er hans. 
Hvorfor den ikke 
er hans, er en 
lang historie. 
Opprinnelig var 
området 
ingenmannsland eller allmenning. På 
Filippinene er det vanlig at folk dyrker 
opp slike områder for å livberge seg. 
Men bøndene i denne landsbyen var 
uheldige. Tidligere president Marco's 
svigersønn kom en gang i pengeknipe. 
Men han hadde en eiendom i nærheten 
av landsbyen, og fikk en god ide: - Jeg får 
et papir på at jeg eier alt land i området. 
Det kunne passe å multiplisere min egen 
eiendom med hundre. Så går jeg til 
nasjonalbanken og får ut masse penger 
med pant i den nyervervede eiendom. 
Som sagt så gjort. Landet ble hans, og 
han ble rik. Han levde i sus og dus og 
tenkte ikke på å betale tilbake lånet til 
banken. D erfor er det den filippinske 
nasjonalbanken som nå eier området, et 
vakkert, åskledt landskap i nærheten av 
hovedstaden. Ypperlige boligtomter for 
rikfolk, tenkte de i banken. Og slik blir 
det vel. 
Men først må bøndene bort. Akkurat den 
saken er litt kinkig for banken, for det er 
ikke lovlig å kaste ut folk som dyrker 
jorda. For å fortgang i denne og liknende 
saker blir nok loven endra snart. Men 
inntil videre har nasjonalbanken tatt 
saken i egen hånd. D et er ansatt bevæpna 
vakter som truer bøndene, brenner 
avlingene deres og går så langt som å 
drepe. H ensikten er å skremme bort 
bøndene slik at husbygginga kan komme 

Med krav om at APEC må avvikles 

i gang så raskt som mulig. 

- Hovedinntrykk fra turen? 

- Hvis jeg skal trekke fram noe, blir det 
tre ting. For det første: Den utrolig 
stramme organiseringa rundt alle arran
gementene både sikkerhetsmessig og 
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imponerende, 
selv 
uforutsette 
ting ble fiksa 
elegant. 
For det andre: 
Ei dame var på 
konferansen 
under dekknavn. 

Jobben hennes er å organiseres fattige 
kvinner. Av sikkerhetsårsaker har hun 
ikke bodd sammen med familien på 
mange år. Barna, som besteforeldrene 
har tatt ansvaret for, ser hun svært 
sjelden. Mannen hennes er i geriljaen. Er 
hun heldig, treffes de en gang i året. 
Denne dama ba meg om en helt konkret 
ting: Jentene som rekrutteres til geriljaen, 
trenger symaskiner så de kan få laget seg 
klær, særlig undertøyskift. Jeg har ikke 
hatt tid til å dra igang en innsamling 
ennå, men hvis noen av Opprørs lesere 
tenner på ideen, kan jeg formidle 
kontakt. 
For det tredje: Selv om slike kadre giør 
inntrykk på en besøkende fra nord, vil jeg 
likevel spesielt fremheve det politiske 
bevissthetsnivået til alle jeg kom i kontakt 
med. Selv den protestantiske biskopen 
holdt på en økumenisk tilstelning, arrangert 
i forbindelse med konferansen, en 
flammende tale mot president Rarnos, mot 
frihandel og mot imperialisme. Hele talen 
var et nydelig, lite stykke politisk analyse. 
Jeg tenkte etterpå at han skulle ha hørt 
denne talen, vår franske bonde som var 
så livredd for å vedta en erklæring der 
ordet imperialisme ble nevnt. Kanskje 
kunne han da begynne å ane at slike 
stygge ord ikke bare eksisterer inne i 

hodene til venstrevridde, men at også 
mange andre bruker dem. Bruker dem 
fordi virkeligheta er sånn. 

Idar M. T ollan 
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Nytt nederlag 
for Chirac 
Mobutu Seke Sekos fall i Zaire er det 
mest alvorlige nederlaget for fransk 
imperialisme i Afrika siden Algeries 
uavhengighet i 1963. 

President Chirac sto last og brast med 
diktatoren til siste slutt, da han styrte 
Zaire fra sin luksusvilla på Cote d 'Azur. 
Men nederlaget for franskmennene betyr 
samtidig nye sjanser for imperialistiske 
rivaler. Zaire/Kongo er et land med 
enorme naturressurser, og USA 
manøvrerer for fullt for å sikre seg 
opprørsleder Laurent Kabilas gunst når 
kursen for den demokratiske republikken 
Kongo nå skal stakes ut. 

Strategiske ressurser 
Kongo/Zaire er et av Afrikas mest 
folkerike land, og et land med viktige 
naturressurser. Kobber, diamanter, kobolt, 
olje og kaffe er viktige eksportprodukter, 
og landet har store reserver av strategisk 
viktige mineraler. Samtidig er landet et av 
verdens fattigste: Over halvparten av 
befolkningen har ikke tilgang til 
helsetjenester og mangler reint vann. 
Levealderen er 51,6 år og fallende. 
Analfabetismen blant voksne er på 7 4% 
og barnedødeligheten 9p pr. 1.000. 
Utenlandsgjelda er på omtrent 12 
milliarder dollar. Hovedtyngden er gjeld til 
utenlandske regjeringer (USA, Frankrike, 
Italia, Tyskland, Belgia og Japan). 
Laurent Kabilas opprørsregjering står 

derfor overfor svære oppgaver. Kabila 
selv har sagt at den nye regjeringen vil 
prioritere befolkningens sosiale behov, 
men samtidig respektere 
markedskreftene og den globale 
nyliberale økonomiske virkeligheten. Det 
er vel ikke noen dristig spådom å si at 
nettopp motsetningene mellom 
befolkningens behov og markedets krav 
vil være en sentral konfliktdimensjon i 
landet i framtida. I dag er staten fortsatt 
hovedaksjonær i de store 
gruveselskapene, og kan i prinsippet 
bruke inntektene herfra til befolkningas 
beste. Hvor lang tid det vil ta før den 
«nyliberale økonomiske virkeligheten» 
tvinger Kabila til å privatisere 
gruveselskapene er imidlertid et åpent 
spørsmål, særlig når Det internasjonale 
pengefondet (IMF) og de rike landa kan 
bruke utenlandsgjelda som pressmiddel. 

Frankrikes nederlag 
Frankrike har i mange år spilt en viktig 
rolle i Afrika, og landet har gjentatte 
ganger intervenert i borgerkriger, støttet 
opp om diktatorer og bygd egne 
militærbaser på kontinentet. Presidentene 
Mitterand og Chirac støttet opp om den 
tidliger9-lederen i Rwanda, Gc;neral 
Habyanmana, selv om de visste at hans 
regime planla folkemord. Den franske 
hæren trente såvel hæren i Rwanda som 
hutu-militsen. Når det gamle regimet i 
Rwanda ble jaget på flukt, var det franske 

Heaika Skum og Tove Størdal tror på gode resultater for Samisk RV i valget 
FOTO: TROND MYKLEBUST 

tropper i Zaire som sørget for at hæren 
og hutu-militsen kunne etablere en «stat -
i - staten» i flyktningeleirene i Zaire, og 
brukte hutu-flyktningene som levende 
skjold. Det er heller ikke tvil om at 
franske soldater deltok i de siste 
avgjørende slagene om Zaire, og at 
Mobutu fikk fransk hjelp til å rekruttere 
leiesoldater i Bosnia for å styrke sin egen 
vaklende arme. Med Mobutus fall ble 
derfor Frankrike som «storebror» i 
regionen påført et alvorlig nederlag. 

Kabilas støttespillere 
Opprørshæren i Zaire hadde imidlertid 
også sine støttespillere internasjonalt. 
Først og fremst hadde de sympati og 
støtte fra regjeringene i Zaires naboland; 
Uganda, Rwanda og Angola. Både Jonas 
Savimbis UNITA-styrker i Angola og 
ugandiske opprørsstyrker hadde baser i 
Zaire. Rwandas hutu-milits er allerede 
nevnt. Det er svært sannsynlig at direkte 
og indirekte støtte fra Rwanda og 
Uganda var viktige faktorer i 
opprørsleder Kabilas tidlige fremganger i 
Goma- og Bakavu-regionene i Zaire. 
Når opprørsstyrkene var på frammarsj og 
Mobutus hær var i ferd med å gå i 
opplø$lling, ble det \--lart for USA at det 
var bedre å satse på Kabila enn på 
Mobutu. Rwanda og Uganda er land hvor 
USA lenge har drevet et aktivt diplomati. 
Det var derfor USA som satte en 
definitiv stopper for de franske planene 

om å sende en multinasjonal 
militærstyrke til Zaire for å «stabilisere» 
situasjonen. 
Samtidig har sørafrikanske 
gruveinteresser lenge vært interessert i å 
skaffe seg fotfeste i Zaire, og har derfor 
entusiastisk støttet opp om Nelson 
Mandelas diplomati for å stabilisere 
situasjonen i Zaire, og sørge for at 
Laurent Kabilas nye regime får 
internasjonal anerkjennelse. 

USAs posisjon styrket 
Både gjennom den sørafrikanske 
innflytelsen og gjennom USAs eget 
diplomati, har den nordamerikanske 
innflytelsen i denne delen av Afrika blitt 
betydelig styrket gjennom Frankrikes 
nederlag og Mobutus fall. Dette betyr 
imidlertid ikke at Laurent Kabila og den 
nye regjeringen i Kinshasa er USAs 
nikkedokke. Anti-imperialister i Norge 
bør forsvare det nye Kongos rett til 
nasjonal sjølstendighet og til kontroll 
over egne naturressurser. Vi bør støtte 
kravet om å slette Zaire/Kongos 
utenlandsgjeld, og om å konfiskere 
Mobutu-klanens milliardinvesteringer i 
Europa. Og v:i bør være på vakt overfor 
d t presset sdfu IM.F og V densbanken 
kommer til å legge på det nye Kongo om 
privatisering, strukturtilpassing og 
innordning i den «Nye verdensorden». 

Rune Soma 

Flere løgner om 
Samerettsutvalget 
- Vi må bare konstatere at SV med 
dette har lagt seg på nivå med 
aksjonen «Nei til Sameland»: Klarer 
vi å innbille folk at Samerettsutvalget 
vil noe helt annet enn det de vil, så får 
vi sikkert med oss folk mot dem. 

Dette sier Heaika Skum til Opprør. 
Heaika sitter nå på Sametinget på en 
tverrpolitisk liste, men stiller til gjenvalg 
på en av de tre RV-listene til 
Sametingsvalget. 
Det pågår nå en kamp i Finnmark om 
Samerettsutvalgets forslag til ny lov. Her 
har SV, med førstekandidat Olav Gunnar 
Ballo, markert seg. Han vil sannsynligvis 
bli herostratisk berømt som den første i 
historien som får stortingstaburett 
utelukkende på anti-samisk grunnlag. 
- Olav Gunnar Ballo er et godt eksempel 
på hvordan dette forslaget blir behandlet. 
De fleste uttaler seg på grunnlag av 
rykter. Han sa til Nordnytt 28. mai at han 
var i mot Samerettsutvalgets forslag om 
vetorett til Sametinget fordi det ville være 
å sette Stortinget til side. Dette er direkte 
feil. Det kommer helt klart frem i 
lovteksten at vedtak om nekting (veto) 

kan settes til side av Stortinget, sier Tove 
Størdal, som er førstekandidat til 
Stortinget for RV 
- Vi må bare konstatere at SV med dette 
har lagt seg på niva med aksjonen «Nei til 
Sameland»: Klarer vi a innbille folk at 
Samerettsutvalget vil noe helt annet enn 
det de vil, så får vi sikkert med oss folk 
mot dem. 
Fornorskningspolitikken henger igjen i 
Finnmark. Det er stor forakt for 
Sametinget i de store områdene. Folk er 
misfornøyd med det etablerte systemet. 
En del har også meldt seg ut av 
samemanntallet. I Tana pågår det en 
kampanje mot Sametinget og samiske 
rettigheter. 
Til tross for dette tror de på fremgang 
for Samisk RV og en bedre politikk for 
den samiske og nordnorske befolkningen 
- RV er det eneste partiet som har stilt 
seg på samefolkets side. Vi ser at det er 
felles interesser mellom nordmenn og 
samer. Vi må bekjempe borgerskapet og 
monopolkapitalen. Da er det viktig å stå 
side om side, avslutter Heaika Skum. 

Trond Myklebust 
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Vårt liv, vår kropp• fortsatt sjølbestemt abort 
Denne parola samla 100 illsinte 
demonstranter i Stavanger 26. april, 
da Stavanger Rød Ungdom og 
Kvinnegruppa Ottar kalte til strid mot 
kristenfascistene i Pro-Vita og 
hærfører Børre Knudsen. 

I strålende solskinn på en av årets aller 
første vårdager valgte altså Pro-Vita å la 
plenklippere og hekkesakser hvile for 
heller å våge seg ut i den store ugudelige 
verden for å forkynne sitt hellige 
budskap. Bedehusbyen Stavanger måtte 
nok se forlokkende ut for utskjelte, 
tilsmussa og slitne mørkemenn på 
kristningsferd. 
Og en stund så det nok lyst ut for Pro
Vita. Alle offentlige tillatelser forelå og 
alle ekte hardcore-super
fundamentalister var mobilisert. Joda, 
dette så nok ut til å bli grei skuring. Helt 
til Stavangers venstreside-jungeltelegraf 
kom igang. Telefonlinjene gløda over 
jærstrendene og POTs avlyttingssentraler 
gikk amok da alle suspekte 
telefonnummer fra Tungenes til Bryne 
var i konstant aktivitet. 
«Henda vekk! Henda vekk! Henda vekk 
fra abortlova!» Ljoma det fra Arneageren, 
den åpne plassen midt i sentrum hvor de 
progressive kreftene var samla da Børre 
Knudsen marsjerte inn på plassen i 

spissen for korsfarerne sine for å 
konfrontere oss med med vår synd og 
eventuelt ta opp syndforlatelse som et 
alternativ for de som erklærte total 
kapitulasjon til Herrens treenighet. 
Sistnevnte fulgte i følge Knudsen og Pro
Vita trefningene personlig. Dette er 
imidlertid usikkert ettersom Jesus/ den 
Hellige And enten opptrådde inkognito, 
ugjennkjennelig for andre enn Knudsen 
og hans aller nærmeste, eller usynlig for 
det _gudløse øye. 

Vi har fått en gave 
Trusler om skjærsild og evig fortapelse 
skremte ihvertfall ikke leder i Stavanger 
Rød Ungdom, Hanna Børø. 
- Vi jenter som er unge i dag har fått en 
gave av mødrene våre; retten til å oppleve 
seksuell glede, sa hun i appellen sin mens 
Knudsen konspirerte med høyere makter 
og kastet forbannelser. Den unge 
revolusjonære lot seg ikke merkbart 
skremme av å få sitt evig liv-pass 
påskrevet. 
- Arbeidskrafta til unge mødre 
prioriteres ikke høyt, og vi kan se langt 
etter den totale kvinnefrigjøringa så lenge 
Knudsen og Pro-Vita får holde på med 
denne psykiske terroren av unge jenter, 
avsluttet hun med til stormende applaus. 
Sammen med voksne aktivister var også 
oppmøtet av ungdom stort. D ette tyder 

. . . . 

på at de seirene 
mødrene vant 
ikke blir tatt 
for gitt. 
Trusselen fra 
brunflekkede 
religiøse blir 
oppfatta som 
det den er; en 
spastisk 
dødskrampe 
fra det døende 
kvinnehatet 
mørke
mennene står 
for. Et siste 
krafttak i 
desperasjon 
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for å redde 
stumpene av 
det"religiøse 
patriarkatet. 

Fra abort-demonstrasjon i Stavanger 

Dette betyr ikke at folk som Knudsen og 
Nessa undervurderes. Nettopp på grunn 
av den desperata dødsangsten de føler er 
de farligere enn noen sinne. Ikke fordi de 
kan vinne politiske seire som f.eks. å få 
oppheva abortlova, men fordi de forstår 
at «makta springer ut av geværløpa». Pro
Vita representerer en helsefare. Ikke bare 
for kvinnesaksaktivister, men for alle som 
kommer i befatning med abortklinikker, 
både pasienter og ansatte. D e veit at de 

går under og prøver å trekke.med seg så 
mange «syndere» de greier. 
Dette godtar ikke Hanna Børø og resten 
av den oppvoksende generasjonen. De 
veit hva de vil.og hvordan de får det til. 
Etter trefningen lørdag 26.4.97 på 
Arneageren i Stavanger kan vi puste letta 
ut. Framtida til kvinnefrigjøringa er i 
trygge hender. 

Leif Helland 

Skjønnhetstyrrani og faglig kamp 
Hordaland RV arrangerte en lenge 
etterlengtet kvinnekonferanse i mai. 
Oppmøtet var bra, med deltakere fra 
Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen. 

For å få med flest mulig damer fra 
Bergen, hadde arrangørene hentet inn 
diverse menn for å være barnevakt. 
Barna var storfornøyd. Det er ikke hver 

Torstein Dahle var en populær lekeonkel 

dag de har en kommende 
stortingsrepresentant som lekekamerat. 

Silikon og spiseforstyrrelser 
Første innleder var Eline Lønnå som på 
kort varsel steppet inn og holdt 

innledning om skjønnhetstyranniet. Hun 
gikk gjennom skjønnhetstyranniets 
historie og hvordan dette har forandret 
seg hele tiden. Eline påpekte at 
skjønnhetstyranniet er hovedsaklig 
knyttet opp til økonomiske forhold. 
Kapitalistene tjener enorme summer på 
at kvinner forsøker å leve opp til 
idealbildet. 

FOTO: RANDI HOLMELID 

Kvinner opplever hele tiden at blader, 
reklame og tv forteller dem hvor «stygge» 
de er, og at det er deres egen feil. Det 
finnes et middel for det meste, det er bare 
å kjøpe det. Enten operasjoner eller 
diverse produkter, kvinneidealet fører til et 

høyt forbruk og stor fortjeneste for 
kosmetikkonsernet og annet svineri. 
Spiseforstyrrelser som et resultat av det 
enorme slankepresset kvinner utsettes for 
var en viktig del av innledninga. Idealet 
kvinner får presentert er både unaturlig og 
umulig å oppnå. Selv ikke supermodellene 
har fine nok kropper, og må 
datamanipuleres før de havner på 
plakatene som dekorerer omgivelsene våre. 
I tillegg la Eline vekt på hvordan kvinner 
fremstilles som dumme, og at det plantes 
en ideologi der deres eneste funksjon er å 
pryde hverdagen til og forlyste menn. Alt 
dette er med på å svekke kvinners selvtillit, 
og virker passiviserende. Mange jenter som 
møtes bruker tida på å diskutere sminke og 
slanking, i stedet for å drive med mer 
fornuftige ting. Eline mente at det er viktig 
at kvinner skaper sitt eget skjønnhetsideal, 
og at man må organisere seg for å kjempe 
mot det rådende idealet. En kritikk av 
Wenche Miihleisens teorier om hvordan 
plastikk-kirurgien «demokratiserer» 
samfunnet, og at kvinnene nå endelig kan 
slippe unna «det naturliges terror» avsluttet 
innledninga. 

Kvinnekrav 
Marit Danielsen, RVs nestleder, tok for 
seg kravet om 6-timersdagen og angrep 
på faglige rettigheter som en følge av 
EU-tilpassinga. Den siste tida har kravet 
om seks-timersdagen kommet mer fram i 
media, blant annet etter SVs landsmøte 
og Sylvia Brustads utsagn om at 6-
timersdagen er kvinnefiendtlig. Men det 
er fortsatt bare RV som konsekvent går 
for 6-timersdagen, og ikke 30-timersuke 
eller oppsparing av fritid og tidskontoer. 
Sekstimersdagen er både et kvinnekrav 

og et klassekrav, understreket Marit. For 
en halv million kvinner i Norge vil 6-
timersdagen bety en overgang fra deltid 
til heltid, med alt det innebærer av lønn 
og arbeidsvilkår. 
Fleksibiliseringsoffensiven, som går ut på 
at arbeiderne skal jobbe der det passer, 
når det passer og til den lønna det passer 
arbeidsgiveren å donere. Marit siterte 
Marx for å illustrere at kampen for 
arbeidstidsreduksjoner har vært en 
langdryg affære. For over 150 år siden sa 
Marx at det er fullt mulig å redusere 
arbeidstida til fem timer om dagen uten 
mindre produksjonen. 
Aud Oppedal innledet om gubbeveldet i 
LO. Hun 'tok utgangspunkt i at 
kvinneandelen i LO øker, og at 
potensialet til de kvinnedominerte 
forbundene er stort. Men det har ikke 
LO-ledelsen forstått. Det fins flere 
eksempler i fagbevegelsen på at når det er 
trangt om arbeidsplassene, kommer det 
en offensiv mot at kvinner skal være i 
arbeidslivet i det hele tatt. Den pinlige, 
reaksjonære historien har vekslet mellom 
offensiver og usynliggjøring av 
fagorganiserte kvinner. Aud pekte på at 
hvis LO hadde vært på kvinnenes side, 
ville de selvsagt gå inn for 6-timersdagen. 
I stedet satser de på lavere pensjonsalder 
og lengre ferier. Selv om LO og NAF 
allerede i 1961 inngikk en avtale om 
likelønn lar den fortsatt vente på seg. Selv 
om det har vært en bedring på 90-tallet 
står mye arbeid igjen på 
likelønnsområdet. Et sted å starte kan 
være å få inn flere kvinner i 
forhandlingsdelegasjonene, mente Aud. · 

Trond Myklebust 

www.pdf-arkivet.no (2020)



12 

!fl. 

)

: 14.juni demonstrerte 
50.000 folk på gata i 

Amsterdam mot 
utviklingen i EU. 

Marsjdeltakerne fra mange 
land kom fra et utall partier 
og organisasjoner, folk fra 
miljøbevegelser, 
fagforeninger, arbeidsløs
hetsorganisasjoner, 
kvinneorganisasjoner, 
antirasistiske organisasjoner, 
anti-Maastricht og 
anti- EU-organisasjoner. 
Midt i dette fargerike 
fellesskapet deltok 65 
norske. 
I to måneder før den 
sentrale marsjen i 
Amsterdam, hadde en rekke 
nasjonale marsjer blitt 
avholdt. Marsjene mot 
arbeidsløshet, fattigdom og 
sosial utstøtning startet 14. 
april samtidig fra Marokko 
og Finland. Fredag 13. juni 
ankom forskjellige lands 

Alternativt EU-toppmøte 

marsjer Amsterdams yttergrense. Om 
kvelden var det mottakelse hos byens 
borgermester, Schelto Patijn. 
Marsjdeltakerne ble vennlig mottatt av 
befolkningen i de byene i Nederland som 
de gikk gjennom - og mange steder 
sluttet lokalbefolkningen godt opp om 
marsien. 

Organiseringen 
For de første initiativtakerne til den 
europeiske marsjen var det viktig at den 
ikke i første rekke var en anti-EU-marsj. 
Det var en marsj - en bevegelse - som 
rettet seg mot utviklingen i EU. På den 
måten fikk en også med organisasjoner 
og fagforeninger med et uavklart forhold 
til Maastricht-traktaten og EU. Men 
etterhvert som den europeiske marsj
bevegelsen utviklet seg, fikk den en mer 
og mer skarp anti-EU-profil, mot den 
Økonomiske og Monetære Union 
(ØMU), mot Det indre marked, mot 
Schengen-avtalen og mot Vestunionen. 
Det ble nedsatt en koordinasjonskomite 
med hovedkontor i Paris. 
I de fleste av deltakerlandene ble det 

r 

dannet komiteer med navn "Initiativet 
for et annet Europa". Grunnlaget for 
komiteene var nokså like, her et utdrag 
fra det danske: ''Vi er mot EU og de 
europeiske regjeringenes forsøk på å 
utbygge og styrke EU. Disse forsøk betyr 
at stadig flere beslutninger blir tatt fjernt 
· fra de menneskene de angår, mens den 
sosiale og økologiske herjingen fortsetter. 
Stilt overfor denne sosiale · 
nedrivningspolitikken skal vi samle 
arbeidende, arbeidsløse, unge, 
pensjonister og alle andre utstøtte og 
undertrykte grupper bak krav som kan 
sikre et annet og bedre Europa: 
- som bygger på åpen debatt og reelt 
nærdemokrati 
- hvor høye sosiale og miljømessige 
standarder er sikret 
- hvor alle er sikret rett til arbeid og 
velferd 
- uten diskriminering av et mindretall 
- med reell likebehandling av kvinner 
- hvor flyktningene er velkomne 
- som er åpent og solidarisk overfor øst 
og sør 
- uten rasisme og fremmedhat 

OPPRØR 5•97 

- der det nedrustes militært, og opprustes 
sosialt og økologisk både i og utenfor 
Europa." 

Norge 
I Norge kom arbeidet seint i gang, de 
fleste hadde vel regnet med at Nei til EU 
skulle være drivende i dette. Det skjedde 
ikke, trass i god innsats på LO
kongressen fra leder av faglig utvalg Olav 
Boye og noen organisatoriske forsøk fra 
Oslo Nei til EU. Fart i arbeidet ble det 
først med en arbeidsgruppe bestående av 
sentrale folk fra RV og Ungdom mot EU 
som ble etablert 15. mai. Resultatet ble et 
opprop underskrevet av forskjellige 
organisasjoner og at 45 
fagforeningsaktivister, kvinneaktivister, 
Nei til EU-folk, RVere og ISere dro 
nedover (i tillegg deltok ca. 20 fra Blitz 
som reiste på egenhånd). 

14. juni vil vi huske 
De norske var blitt enige om å gå samlet 
i demonstrasjonstoget. Vi samlet oss 
ved Nasjonalmonumentet på Dam -
plassen dem ons tras jonen startet fra. 
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Etterhvert kom de forskjellige nasjonale 
gruppene inn på plassen - til stor jubel 
fra de allerede frammøtte. Etterhvert ble 
det helt klart at dette - dette var en 
STOR demonstrasjon. Det 
nederlandske politiet oppga seinere at 
det hadde deltatt 50.000 mennesker. 
Den norske "avdelingen" særmerket seg 
med fagforeningsfaner og knallgule T
skjorter mot Schengen. Vi gikk sammen 
med tyskere og dansker. Sistnevnte med 
en effektfull demonstrasjonsmetode -
gruppa stoppet opp - telte ned til ti - og 
så - løp for å ta igjen demoen. 
De som sto å så på demonstrasjonen 
fikk med seg et utall av paroler, flagg, 
kvinnenes fargerike ballonger påskrevet 
opphavslandet til eierinnen, 
søreuropeiske danserytmer, kurdiske 
kamprop, slagord på mange europeiske 
språk. Vi som gikk der følte 
solidariteten mellom folk - vi vil ha et 
annet Europa. 
På Dam fortsatte møtet. Masse 
organisasjoner og foreninger holdt 
appeller. Kristine Mallø-Christensen 
holdt den norske - og poengterte at 

"Unionen kan ikke reformeres, den må 
oppløses". 

Utfordret makta! 
Demonstrasjonen ble avholdt i 
forbindelse med EU toppmøtet 16. og 
17.juni. Det er klart at EUs ledere 
frykter Europas folk. Sikringstiltakene i• 
Amsterdam beløp seg til 65.000 gylden 
(ca. 240 millioner kroner) . Fra kl. 12.00 
ble det umulig å kjøre inn til 
Amsterdam. Langs 
demonstrasjonsruten sto politifolk i full 
utrustning. Det kom også til 
sammenstøt med politiet, et som 
resultat av at noen "autonome" hadde 
veltet en politibil, og en fordi politiet 
holdt tilbake et helt tog med italienske 
demonstranter fordi noen av dem hadde 
sprayet togvognene. D ette var helt 
minimale hendelser i forhold til en stor, 
bred, fredelig og kraftfull manifes tasjon 
av mots tanden mot kapitalens Europa. 

Kristine Molllø-Christensen 

Euro-opprøret 
må utviklas vidare 
Den internasjonale marsjen før EU
toppmøtet var historisk. A gå ilag med 
marokkanarar som hadde gått til fots 
heile vegen frå heimlandet, bosniarar frå 
det krigsherja Tuzla og Sarajevo, 
streikande havnearbeidarar frå 
Liverpool og Renaultarbeidarar frå 
Vilvoorde i Belgia, danske 
fagforeingskameratar frå 
«Fagbevegelsen mod Unionen» og 
titusener av andre gav ei kjensle av von 
for framtida i Europa og verda elles. 

Internasjonalt alternativ 
Eit internasjonalt alternativ til kapitalen 
sitt EU er i ferd med å vekse fram. 
Grasrotrørsler i fagrørsla, miljø- og 
kvinneorganisasjonar, antirasistiske miljø 
og venstresida elles, er i ferd med å finne 
saman gjennom konferansar og marsjar . 
EU-toppane er pressa av folket i eigne 
land. Vedtaka om auka sysselsetjing og 
demokrati er berre karamellar som ingen 
bør la seg lure av. 
I staden bør dei deltakande 
organisasjonane frå Amsterdam-marsjen, 
inkludert RV og dei andre norske 
deltakarane, utvikle eit mykje sterkare 
nettverk, organisere strategikonferansar 
på kryss og tvers og førebu eit nytt mot
toppmøte ved neste EU-toppmøte. Sjøl 
var eg mellom anna med på eit svært 
givande møte med danske og 

nederlandske bygningsarbeidarar, der 
interessa var stor for å få til ei 
grasrotsamling fot bygningsarbeidarar i 
heile Europa der me kan drøfte både 
arbeidsmiljøspørsmål og fagleg kamp. 
På den faglege konferansen dagen etter 
marsjen i Amsterdam fekk vi mange nye 
og spanande faglege kontakter i mange 
land. 

Samordning 
Trongen til å samordne internasjonalt 
streikestøttearbeid - fri flyt av 
arbeidarsolidaritet - veks. Det er på tale 
med ein ny fagleg Amsterdam
konferanse i løpet av vinteren. 
Torsdag den 3. juli vil vi som tok del i 
marsjen frå RV-leiinga si side, invitere 
alle dei norske deltakarene til eit 
oppsummeringsmøte på RV-kontoret 
for å drøfte korleis den norske nei-sida 
kan vere med på å utvikle den 
internasjonale EU-motstanden. 
Samstundes bør det bli ei viktig oppgåve 
for RV over heile landet å vere med på å 
gjere det komande stortingsvalet til eit 
EU-val. Då bør perspektivet med den 
norske EU-kampen som både ein 
nasjonal kamp og ein internasjonal 
kamp mot storkapitalen og deira allierte 
gå hand i hand. 

Terje Kollbotn 

I 

Øverst: Norske fagforeningsfaner i Amsterdam. Midten: Den danske hovedparolen. Nederst: 
Norske fagforeningsfaner oppstilt på Dam-plassen. Til venstre: Dagblad-klubben stilte med Norges 
eneste spesiallagde parole. 

FOTO: KRISTINE MOLLØ-CHRISTENSEN OG MARIT DANIELSEN 
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• • 
Mangfold og nettverksbygging på mot-toppmøtet 
Da Kvinnefronten 

fikk høre om 
konferansen i 
Amsterdam 
bestemte vi oss 
straks for å delta. Vi 
så det som en 
ypperlig anledning 
til å knytte 
kontakter, motta og 
spre informasion. 
The Network for Women in 
Europe 
Nettverket blei danna på en konferanse i 
Barcelona i mars. Plattformen er kort. 
Viktigste punkt er «Nei til 
pengeunionem>. Kvinnene fra 
Enhedslisten og Rav hadde tatt på seg 
ansvaret for at nettverket skulle møtes 
igjen i Amsterdam. Maria Jose Aubet 
som oppsummerte diskusjonene i 
Barcelona etter konferansen; E r ikke 
punktet om sikkert, betalt arbeid 
gammaldags? Kvinnene i Spania er utafor 
denne diskusjonen, vi må begynne å 
snakke om arbeid, lønn og verdighet i 
livsløpsperspektiv. Og om pengeunionen 
har de diskutert at de ikke ser noen 
betydning i om pengene heter pesetas 
eller euro. 
Inger Johansen fra Rav snakka om EMU 
som et svakt prosjekt akkurat nå, og 
argumenterte for at vi med utgangspunkt 
i kvinnenes situasjon må presse 
regjeringene til å gå bort fra avtalen. Hun 
fortalte om erfaringene med danskenes 
omkamp etter avstemninga i -92. 
Hun la vekt på at vi må utvikle egne 
strategier i hvert land, samarbeide med 
hverandre og utveksle erfaringer og ideer, 
men at plattforma må være: Nei til 
pengeuruonen. 
Etter innledningene kom kaos. Flere 
kvinner stod opp og fortalte om det 
europeiske kvinnenettverket de var med 
i, hvor mange møter og alt hva de var for 
og imot, og ingen skulle komme her og 
komme her. 
Våre danske søstre bevarte roen og sa at 
her var alle velkomne som vil slutte seg til 
plattforma, og at dette ikke var en 
konkurranse om å ha det «hotteste» 
nettverket. Målet er å mobilisere kvinner 
til aksjon mot pengeunionen. 
Det blei etterhvert daglige møter, med 
stadig nye deltakere, noen forlangte sitt 
program inn i plattforma, noen ville ta 
hånd om all informasjon, noen ville ha 
neste møte i sitt land. 
Vi er nå enige om at neste møte er i 
København, 13 -15 november. Før 15. 
september skal vi sende forslag til 
aksjoner til danskene som forbereder 
møtet. Møtet skal forberedes godt, 
diskutere plattforma til nettverket, og 
lage en plan for en felles europeisk 
kvinneaksjonsdag. 

Kvinner på Tvers 
Kvinner på Tvers er to ting, både en 
måte å arbeide på for å få gjennomslag 
for kvinneperspektivet i en politisk sak, 
og et arbeid som Kvinnefronten og 
kvinnedominerte fagforeninger utvikler i 
90-åra for å styrke kvinnekravene i 
tariffoppgjørene. Vi ville bringe med oss 
erfaringene til andre kvinner og 
fagforeningsaktivister, og lære av deres 
erfaringer. 
Kvinnebevegelsen og andre sosiale 
bevegelser var tema for seminaret. 
Sammen med Kvinnefronten satt en 
representant for The Womens Union 
FNV i Nederland. Det er en fagforening 
for kvinner, og er en av 19 likeverdige 
medlemmer i Labour Union Federation. 
De arbeider med alle saker som angår 
kvinners arbeid. Alle kvinner gjør i 
hvertfall ubetalt arbeid hjemme, de 
arbeider jo, og kan bli med i kvinnenes 
fagforening. Unionen er aktiv i 
kvinnebevegelsen, og har en representant 
i kvinneorganisasjonenes 
paraplyorganisasjon. Et av slagordene er 
«We are in the middle of the tradeunion, 
and in the front of the feminist union.» 
De er særlig opptatt av ubetalt og svært 
dårlig betalt arbeid, arbeidsforhold for 
kvinner og kortere arbeidsdag. D e kan 
ikke gå inn i forhandlinger eller 
arbeidskonflikter, det er det de andre 
fagforeningene som har rett til, så 
kvinnelige arbeidstakere må ha dobbelt 
medlemskap. 
Tredje mann i panelet var en mann fra «X 
-Y» en organisasjon som samler inn 
penger til folkelige bistandsprosjekter i 3. 
verden. Hans vinkel var at kvinner må 
delta mer i sosiale bevegelser. 
Det var få tilstede, og diskusjonen kom 
til å handle om hvordan kvinner kan 
organisere seg, og ha en politisk 
plattform for å få gjennomslag i 
organisasjoner, det være seg 
fagforeninger eller partier. 

Andre inntrykk 
En sånn begivenhet som den alternative 
konferansen etterlater seg mange 
inntrykk, gode historier og brokker av 
opplevelser: 
- Den relativt lille kvinneseksjonen i 
demonstrasjonstoget som ikke fikk gå 
samla fordi en gjeng «grønne» fra 
Tyskland ikke greide å vente lenger og 
gikk inn i marsjen når det passa dem. 
- Alle mannsstemmene gjennom 
høytalerne de 2 1 /2 timene vi stod på 
Damplass og venta. Den eneste 
kvinnestemmen vi hørte da var hun som 
hjalp oss å trene på slagord. 
- De kjempemilitante italienerne som 
testa musikkanlegget på bilen sin med 
Internasjonalen på full styrke hver gang 
det kom en taler de ikke hadde sans for. 
- Den rumenske kvinnen som avslutta 
deltakelsen i panelet på seminaret «For et 
feministisk Europa» med å si «Jeg 
skjønner nå at det ikke bare er bra for 
kvinner i EU, men at vi hvertfall har tid 
til å forberede og gjennomføre en 
diskusjon om dette før landet eventuelt 
blir medlem. Til det trenger vi h jelp og 
samarbeid». 
- Gleden over å møte kvinnene fra «N on 
Aligned Movement» i Hellas, som hadde 
forberedt seg med løpesedler på engelsk 
om sitt syn på Maastricht avtalen, 
prostitusjon og reproduktive rettigheter. 
På alle områdene har de syn som 
sammenfaller med Kvinnefrontens, og de 
var glade for å møte oss, og vi støtta 
hverandre gjensidig på flere møter. 
- Fortvilelsen over å oppdage at hele 
konferansen var dominert av folk som 
diskuterer hvordan vi skal forandre EU 
innafra. 
- Opplevelsen av styrken det ligger i å 
komme fra en godt forberedt 
kvinneorganisasjon med en helhetlig 
kvinnepolitikk, og gleden av å oppdage at 
Kvinnefronten er en svært så anerkjent 
kvinneorganisasjon internasjonalt. 

Eli Aaby, nummer to fra høyre, holdt innledning om Kvinner på tvers 
FOTO: MARIT DANIELSEN 

Vi som dro av gårde fra 
Kvinnefronten var Biørg 
Niaa, Magnhild Folkvord, 
Eli Aaby, Biørg Skotnes 
og Anne Dahl. De 
seminarer vi prioriterte 
omhandlet internasional 
kvinnehandel, 
kvinne/ sosiale 
bevegelser og 
kvinnenettverk mot 
pengeunion. 

Prostitusjon 
Det er sterke krefter på gang i Europa for 
å få «frivillig» prostitusjon godkjent som 
arbeid. Dette strider helt mot 
Kvinnefrontens syn på prostitusjon, som 
er at prostitusjon er vold mot kvinner 
uansett, og at det ikke kan skilles på 
frivillig og tvungen prostitusjon. Vi 
forberedte oss til seminaret ved å lage 
løp eseddel om vårt syn på p ros titusjon, 
tok med oss bros jyre om kvinnehandel 
fra Coalition Against Trafficking in 
Women, og skolerte oss ved å lese om 
prostitusjon. 
Seminaret ble holdt av tre nederlandske 
kvinner fra organisasjonen Esperanza. 
Esperanza jobber med informasjon for 
kvinner som er offer for kvinnehandel og 
støtter prostituertes arbeid for å stoppe 
volden og bedre vilkårene. De viste 
lysbilder fra Red Light distriktet, og fra 
en spesiell sone utenfor Amsterdam hvor 
gateprostitusjon er regulert med små 
busstopper hvor kvinnene kan bli 
plukket opp av mennene. Samme 
område hadde også skjermede 
lukeparkeringer hvor kunden kunne ta 
med den prostituerte. Området er 
regulert og sponset av det offentlige. 
Under diskusjonen møtte de 
nederlandske kvinnene mye motstand fra 
en nokså samlet forsamling. Greske, 
franske og svenske feminister, 
Kvinnegruppa Ottar og Kvinnefronten 
argumenterte sterkt mot lovliggjøring, noe 
som overrasket de nederlandske kvinnene. 
Da vi fortalte at vi ønsket å kriminalisere 
horekundene, så de på oss med undring: 
«Hva galt hadde kundene gjort? Markedet 
og kundene er jo der og kan ikke gjøres 
noe med så derfor må kvinnenes 
betingelser bedres». Vi argumenterte og 
henviste til forskning om at prostitusjon 
er vold mot kvinner ( og derfor må 
horekundene kriminaliseres), man kan 
ikke jobbe for lovliggjøring for det er kun 
få lykkelige prostituerte som vil ha glede 
av det, isteden er det viktigere å kjempe 
for alle de tusenvis andre som får livet sitt 
ødelagt. 
Da seminaret var over gjekk deltakerne 
på pub, diskuterte videre og utvekslet 
navn og adresser med tanke på videre 
arbeid. 

Eli Aaby & Anne Dahl 
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Starten på alleuropeisk 
bevegelse mot EU 
En mengde enkeltpersoner og 
organisasjoner kom til det alternative 
toppmøtet i Amsterdam for å 
diskutere politikk, bli kjent med 
hverandre, knytte nettverk. 

Møtene ble holdt på engelsk, og det 
ekskluderte nok en del franskmenn og 
søreuropere. Forskjellige emnemøter ble 
holdt på dagen, mens kveldsmøtene ble 
holdt i Oude Kerk, en fantastisk 
middelalderkirke fra 1100-tallet. Sentrale 
emner var den Økonomiske og 
Monetære Union (ØMU), 
miljøproblemene, arbeidsløshet og de 
sosiale problemene i EU, kvinners 
situasjon, rasisme, EU og den tredje 
verden, fredsarbeid og 
arbeidersolidaritet. 

Motsetninger i unionssynet 
Uansett hvilket emne som ble debattert, 
var det meget tydelig at det var store 
motsetninger blant deltakerne i synet på 
Unionens muligheter. De norske, samt 
mange andre nordeuropeere, fastholdt at 
Maastricht-avtalen og 
Unionen ikke kan reformeres, men må 
oppløses. Sentraleuropeerne og 

Samme helg som LO-kongressen 
startet, arrangerte RV en konferanse 
med EU og faglige rettigheter som 
tema. 

I to dager var folk fra alle deler av Norge, 
samt flere utenlandske deltakere samlet i 
Samfunnshuset i Oslo. 

Marsjappell 
Finn Sørensen formann i Københavns 

Bryggeriarbejderforening og fra 
Fagbevægelsen mod Unionen fortalte 
om hvordan EU-systemet sikter på å 
knekke arbeiderrettigheter, blant annet 
gjennom å undergrave de kollektive 
avtalene. Faglig leder i RV, Terje 
Kollbotn, fulgte opp med å understreke 
viktigheten av å følge opp EU-vedtaket 
fra LO-kongressen i 1994. Thierry 
Temime fra Eksekutivkomiteen for 
marsjene i Europa holdt en appell, og 
fortalte om det ideologiske grunnlaget 
for marsjene. Temime oppfordret flest 
mulig til å komme seg til Amsterdam, en 
oppfordring som ble gjentatt fra 
talerstolen på LO-kongressen senere. 
Konferansen var en blanding av 
innledninger og seminararbeid, men det 
ble også tid til en markering utenfor 
Folkets Hus, da LO-delegatene gikk inn. 
I gule Schengen t-skjorter delte 
konferansedeltakerne ut flygeblad til alle, 
Hågensen inkludert. 

ØMUen konfliktskaper 
Styremedlem i Junibevægelsen, Kai 
Lemberg, ga en grundig innføring i 
ØMU en og konvergenskravene. 
- ØMU er en kime til konflikter i EU. 

søreuropeerne sto mer på den linja at det 
ikke var Unionen selv det var noe i veien 
med, men dens innhold. Bare vi fikk lagt 
inn mer kvinnevennlig, 
mer arbeidervennlig og mer miljømessig 
politikk kunne Europaunionen bli en 
folkenes union. Et slikt syn er absolutt 
ikke uvanlig blant en del anti-Maastricht 
parlamentsmedlemmer, men det var noe 
overraskende at dette synet sto så sterkt 
også blant de folkelige organisasjonene. 
Spesielt mange av nederlenderne hadde 
den oppfatningen at det bare var 
ultrahøyrepartier som Le Pens og Haiders 
som ønsket nasjonal bestemmelsesrett 
tilbake. Dette ble klart tilbakevist, blant 
annet av de norske deltakerne og Vandana 
Shiva. Sistnevnte presiserte på et møte 
med tittel «Mot et sosialt og økologisk 
Europa» at siden vi alle var for at 
beslutningene skulle tas så nær de folkene 
de angikk - så var nasjonalstaten et godt 
rammeverk for dette. Et adskillig bedre 
rammeverk enn et Forente stater. 

Fri flyt av arbeidersolidaritet 
Terje Kollbotn, faglig leder i RV, innledet 
på seminar om «Faglig kamp i 
internasjonalt og europeisk perspektiv». 
Seminaret vektla betydningen av egne 

Dersom det skal gjennomføres, vil man 
få første og andre klasses medlemsland, 
saLemberg. 
Det var flere gode innledninger på 
konferansen. En annen utenlandsk gjest, 
Mårten Bjork fra Revolusjonær 
Kommunistisk Ungdom i Sverige viste 
hvordan arbeidsledigheten blant unge 
bare er blitt større etter medlemskapet, 

nettverk utenom de vanlige 
fagforeningskanalene. 
Havnearbeiderkoner fra Liverpool, 
Rotterdam og Amsterdam synligjorde 
behovet for egenorganisering til støtte 
for oppsagte havnearbeidere. Chloe 
Morris fra Liverpool fortalte om den 
effektfulle gå-sakte-aksjonen som 20. 
januar i år ble gjennomført i 105 havner 
til støtte for Liverpools havnearbeidere. 
Hun gjorde det også klart at hoveddelen 
av den økonomiske og politiske støtten 
havnearbeiderne har fått er kommet 
utenfra England. 
Det var innledere fra Sør-Korea, Hellas, 
Danmark, Østerrike og Norge og 
debattanter fra adskillig flere land. 
Navn og adresser fra alle deltagerne på 
seminaret ble samlet inn - og den 
nederlandske Komiteen for et annet 
Europa vil ta initiativ til et nettverk. 

Felles sluttdokument 
Håpet til de nederlandske arrangørene og 
resten av deltakerne er at det alternative 
toppmøtet og den store demonstrasjonen 
lørdag 14. juni kan være starten på en stor 
og bred sosial og politisk bevegelse i 
Europa. 
Den siste dagen på det alternative 

mens Bjørg Njaa og Marit Danielsen 
snakket om EU og sekstimersdagen i 
kvinneperspektiv. 
EU-ansvarlig i RV, Kristine Mollø
Christensen, er storligen fornøyd med 
konferansen: 
- Vi fikk først og fremst satt faglig kamp 
mot norsk EU-tilpasning på dagsorden. I 
tillegg var det veldig positivt at en del 

toppmøte ble det enighet om en uttalelse. 
Her sies det blant annet at: «Vårt kontinent 
står overfor store sosiale og økonomiske 
problemer som trenger å bli behandlet 
internasjonalt. Den Europeiske Union, 
bygget på «Maastrichb>, på 
regjeringssjefenes store toppmøter, på 
sentraliserte og byråkratiske organ, kan 
ikke møte disse utfordringene. Etter 
underskrivingen av Maastricht-avtalen har 
Den Europeiske Union i økende grad 
flyttet makt fra de nasjonale parlamentene 
til statsledere og regjeringer, og det har 
vært et maktskifte fra den politiske sfæren 
og til markedeb>. Og videre at «Vi 
oppfordrer alle innbyggere i vest- og Øst
Europa til å gå sammen for en forandring. 
For et samarbeid basert på demokratisk 
deltakelse for alle innbyggere i Europa og 
en offentlig debatt om våre 
samfunnsmessige prioriteringer. Derfor 
sier vi: Stopp dette EU. Gi Europa en ny 
sianse.» 

Den fullstendige uttalelsen kan leses på 
Internett:http://1vww.snore.org/ different
europe 

Kristine Mallø-Christensen 

miljøer som vanligvis ikke har så mye 
kontakt traff hverandre. 
Hun forteller at en del av delegatene fra 

LO-kongressen var innom for å skaffe 
seg informasjon. 
- Konferansen hadde mye å si for at 
Schengen-saken kom opp på kongressen 
i så stor grad, sier Mallø-Christensen. 

Professor Kai Lemberg fra Danmark holdt en god innledning om den Økonomiske og monetære union 
FOTO: TROND MYKLEBUST 
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Vedtatt på landsmøtet i Rød Valgallianse d~n 14. - 16. fet 
Gro Harlem Brundtland og Jens 
Stoltenberg har de siste åra reist 
verden rundt i spissen for en hale av 
næringslivsfolk. 

Dette symboliserer den nye fasen i 
norsk imperialisme: Norsk storindustri 
med flaggskipa Statoil og Norsk Hydro 
i spissen fører økonomisk kamp om de 
største interessene på 
verdensmarkedet. Siden Norges 
sjølstendighet som kapitalistisk stat, har 
borgerskapet hatt imperialistiske 
ambisjoner. Men deres rikdom var først 
og framst basert på utbyttinga av folket 
i Norge 

Norge en offensiv, mellomstor 
imperialistmakt 
Med oljeøkonomien og liberaliseringa 
av verdensøkonomien i regi av WTO 
(Verdens handelsorganisasjon), 
Verdensbanken og IMF (Det 
internasjonale pengefondet) kom et 
skifte. Olja og gassen har gitt det 
norske borgerskapet en enorm 
superprofitt. Stengslene for 
kapitaleksport er fjerna, og fra 1983 til 
1996 er norske direkte investeringer i 
utlandet omlag femtidobla (fra knapt 3 
mrd daværende 1983-kroner til ca 120 
mrd 199 5-kroner i 199 5). I tillegg 
kommer kortsiktige 
spekulasjonsinvesteringer i aksjer og 
andre finansobjekt. I 1995 utgjorde 
dette 19 milliarder kroner. Norge har , 
nå valutareserver i 

hundremilliarderklassen, oljefond og en 
struttende foliokonto i Norges Bank. 
Det legges i dag opp til en formidabel 
satsing på profittjakt verden over, med 
EU-etableringer, Asia- og 
Latinamerikaplanen og 
oljeindustrietableringer verden rundt 
(jfr. Intsok-planen). Olja er motoren i 
denne satsinga. Norge er i dag verdens 
nest største oljeeksportør etter Saudi 
Arabia. Råolje og naturgass utgjør 
omlag 50 % av eksportverdien. Til nå 
regnes det med at under 20 % av 
ressursene på norsk sokkel er 
produsert. Oljeutvinninga i Nordsjøen 
regnes med å passere toppen rundt 
årtusenskiftet, mens gassutvinninga 
fortsatt vil øke og står sentralt i 
borgerskapets planer for ekspansjon på 
det europeiske markedet. 
Ressursene i Nordsjøen er imidlertid 
ikke nok. Statoil, Hydro, Saga med flere 
skal ekspandere på utnytting av 
ressursene i andre deler av verden. 
Dette gjelder både råvareutvinning, 
foredling og distribusjon. 
I den nye Intsok-innstillinga settes land 
som Azerbadsjan, Kazakhstan, Angola, 
Nigeria, Vietnam, Malaysia og 
Indonesia opp som 
hovedsatsingsområder. Her kan smålige 
hensyn til økologi og 
menneskerettigheter ikke lenger tas. 
Fram til 2005 er planen å øke 
omsetningen for oljerelatert 
virksomhet i utlandet fra 20 til 50 
milliarder kroner i året. 

Med norsk næringsliv ... 

Norge er i dag allerede 
en mellomstor, offensiv 
imperialistmakt avhengig 
av utbytting av folk og 
ressurser under andre 
himmelstrøk. Det 
påvirker allerede det 
norske borgerskapets 
utenrikspolitiske kurs, 
inkludert 
militærpolitikken, og 
fører til konflikter både 
med folk de utbytter i 
andre land og 
imperialistiske rivaler 
som opererer på de 
samme jaktmarkedene. 

Folket må betale 
Propagandaen om at 
oljemilliardene skal 
plasseres i et oljefond 
som skal sikre framtida 
til verferdsstaten, er 
bløff. Oljefondet skal 
først og fremst sikre 
framtida for 
borgerskapet, gi det et 
springbrett for videre 
rovdrift på olje og gass 
og andre naturressurser 
og utbytting av 
menneskelig arbeidskraft 
verden over. Milliardene 
skal brukes til oppkjøp og som 
døråpner for norsk eksportindustri 
verden over. 
I stedet for velferd opplever nå folket 
at rikdommen brukes mot folket. De 
eventyrlige oljeprofittene gjør de 
norske ressursene attraktive for 
storkapitalen verden over. Dette legger 
et ekstra press på den norske krona og 
truer med å øke aktiviteten i norsk 
økonomi. For å hindre at dette går ut 
over eksportindustriens 
konkurranseevne, tvinger staten 
gjennom nedskjæringene i 
velferdsordningene og truer med 
renteøkning, økt press på privatisering 
av velferdsordninger og familievelferd 
tvinger nye byrder over på kvinnene. 
For å hindre lønnsøkning planlegges 
innstramning i streikeretten, og 
arbeidsfolk settes opp mot hverandre 
gjennom det såkalte 
«solidaritetsarternativet». 
Slik blir store deler av arbeiderklassen, 
arbeidsløse, folk på sosialhjelp, enslige 
og gamle de som rammes hardest av 
norsk imperialismes offensive 
oljeeventyr. 
Slik tjener denne politikken også norsk 
EU-tilpasning 

Utbytting ute og ressursran 
hjemme 
Profittjakta utenskjærs betyr ikke at 
ressursgrunnlaget i Norge nå er 
uvesentlig. Ennå ei tid vil det fortsatt 
være naturressursene og de 
menneskelige ressursene i gamlelandet 
som er grunnlaget for den norske 

kapitalistklassen, ikke bare olja og 
gassen i Nordsjøen og lengre nord, 
men også vannkraft, fisk og skog. Den 
imperialistiske satsinga er intimt knytta 
til en intensivert utbytting av de 
nasjonale resursene. Verdiene brukes 
som springbrett for ytterligere 
utenlandssatsning. Vi ser ei omlegging 
av kraftpolitikk og fiskeripolitikk som 
må kalles et ran av disse ressursene, 
både fra dagens og framtidas 
generasjoner. Den økologiske balansen 
trues, sysselsettinga i distriktene 
undergraves. 
Den "interne" koloniseringa av 
samenes land og Nord-Norge for 
øvrig, forsterkes med denne utviklinga. 
Barentsregionprosjektet brukes som en 
døråpner for ei gjenopptaking av den 
tidligere utbyttinga av Nordvest
Russland, samtidig som det slipper 
storebrødrene i EU og USA inn på 
banen. 

En råere norsk imperialisme 
Samtidig som det norske borgerskapet 
intensiverer utbyttinga både ute og 
hjemme, fjernes restriksjonene også for 
utenlandsk kapital sine operasjoner i 
Norge. (Godt over en tredjedel av 
selskapene på Børsen er nå på 
utenlandske hender, d.v.s mer enn ei 
fordobling fra 1985 til 1995). Den 
nasjonale sjølråderetten brytes ned 
både gjennom ressursranet som den 
norske kapitalistklassen står for, og ved 
at landet legges åpent for de som vil 
inn og ta «godbiter». Denne politikken 
kan i dag sikres ved at rikdommene gir 
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borgerskapet slingringsmonn til å gi 
folket «brød og sirkus», samtidig som 
landet selges ut til den nasjonale og 
internasjonale «eliten». På lengre sikt 
peker imidlertid utviklinga mot et 
samfunn med dramatisk skarpere 
klassekonflikter, hvor det norske 
storborgerskapets herredømme blir 
nødt til ålene seg på makta til USA- og 
EU-imperialismen. Norges deltakelse i 
EUs indre marked gjennom EØS
avtalen og regjeringas forsøk på 
tilknytting til Schengen er viktige tiltak 
for å styrke norsk imperialisme. A få 
Norge inn i EU er derfor fortsatt et 
strategisk mål for dem. 
Den økonomiske satsinga ute bygger 
mye på kompaniskap med storebror 
(f.eks. Statoil i kompaniskap med BP, 
under amerikansk militærparaply). 
Militærpolitikken blir tilpassa en 
leiesoldatrolle. Norge vil underordne 
seg stormaktenes militærpolitikk. 
Samtidig forventer Norge at 
imperialistmaktene til gjengjeld vil 
forsvare norske imperialistiske 
interesser (som f.eks. Statoil i 
Aserbadsjan). NATO-medlemskap og 
et framtidig fullt medlemskap i 
Vestunionen er både forutsetninger for 
og midler til å fremme norsk 
imperialisme. 
Norge framstår som en aktiv 
"fredsmegler" på den internasjonale 
arenaen. Dette gir det norske 
borgerskapet goodwill både hjemme og 
ute. Men denne virksomheten er fast 
forankra i det politiske og diplomatiske 
spillet til USA, samtidig som det 

Norsk imperialisme 

trekkes tettere og 
tettere inn i EU
sirklene. 

Med 
sosialdemokratiet 
og statsapparatet 
i spiss 
Til tross for storstilt 
privatisering og 
liberalisering, er det 
fortsatt staten som er 
motoren i den norske 
kapitalismen. Den 
kontrollerer rundt 50% 
av all 
næringsvirksomhet i 
landet og de store 
monopolene står i 
spissen for 
utenlands satsinga. 
Det er tette bånd 
mellom de som styrer 
næringsliv og statlige 
organ og utvalg. 
Nedbygging av 
offentlige tjenester som 
ikke er profittskapende 
drives fram av 
kapitalistklassen i 
fellesskap. «Stats
borgerskapet» er ingen 

bremse her! 
Ledelsen i Det Norske 

Arbeiderparti er pådrivere i utviklinga 
av den aggressive norske 
imperialismen. Topper i LO-ledelsen er 
også med på dette, jfr. LO-lederens 
innspill om kontrollen og bruken av 
oljefondet. Toppskiktet i dette politiske 
og sosiale miljøet er idag 
nøkkelpersoner i det norske 
borgerskapet. Det er bygd opp 
gjennom direktør- og styreposisjoner, 
og også personlige økonomiske 
eierforhold i nøkkelbedrifter i den 
norske kapitalismen, gjennom 
offentlige utvalg, embetsverk og 
organisasjonsliv, og gjennom 
regjeringsposisjon i mesteparten av 
etterkrigstida. Fra tidligere å dominere 
den politiske og administrative arenaen, 
inkludert maktens kjerne, militær og 
sikkerhetsorganene, som Lund
kommisjonen så slående har avdekka, 
har sosiademokrat-borgerskapet idag 
også besatt kommandopostene i 
økonomien. Det er ikke uten grunn at 
nærings- og handelsministeren, når hun 
inviterer til seminar om den nye 
satsingen i Latin-Amerika, tar på seg 
landsmoderrollen og proklamerer: 
«Vårt svar (på å få mest mulig effekt ut 
av satsingen i fjerne markeder) er 
ambisjonen om å utvikle et landslag, et 
«Team Norway», der den underliggende 
tankegang er at gjennomslagskraften 
blir større når myndigheter, næringsliv, 
arbeidsliv, forskning og samfunnsliv for 
øvrig står sammen». 

Hjelp til fortsatt utbytting 
Norge ynder å stå fram som nummer 

en i uselvisk hjelp til fattige land og i 
akutte nødhjelpssituasjoner. Det store 
flertallet i det norske folket er fortsatt 
innstilt på å hjelpe nødsstilte og 
avskaffe underutvikling. I stor grad har 
norsk nødhjelp og bistandspolitikk 
tradisjonelt tatt hensyn til denne 
ideologien. Det har gitt goodwill både 
hjemme og ute. En annen sak er at 
norsk u-hjelp fram til nå heller ikke har 
fremma utvikling i tredjeverdenland. 
Den er bygd på den bestående orden. 
Vi ser nå en markert omlegging av 
norsk bistandspolitikk i takt med ~en 
voksende profittjakta utenskjærs. 
Næringslivs tilknytninga understrekes, 
garantiordninger brukes til 
investeringer i vekstområder som Kina 
og Indonesia. U-hjelpa kobles direkte 
til den generelle norske 
utenrikspolitiske virksomheten og dens 
målsettinger. NORADs utestasjoner 
smelter sammen med 
ambassadene/ utenriksstasjonene. 
Men den viktigste virksomheten Norge 
driver overfor 3. verdenland skjer 
gjennom Norges støtte til IMF, 
Verdensbanken og politikken til WTO. 
De fattige landa tvinges til å skjære ned 
på helse, undervisning og 
matvaresubsidier og til å selge ut 
naturressurser og statseide bedrifter. 
Resultatet blir kraftig økning av 
arbeidsløshet og fattigdom. Kvinner og 
barn rammes aller hardest. 
Norge utgir seg for å slåss mot 
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barnearbeid og ha en kvinnevennlig 
bistandspolitikk. I virkeligheten støtter 
vi opp om en politikk som fører til økt 
barnearbeid og økt utbytting av 
kvinner, med prostitusjon og 
kvinnehandel som en av de store 
vekstbransjene. 

Mur mot 3.verden, voksende 
rasisme og norsk sjåvinisme 
I likhet med sine frender i de andre rike 
landa, stenger det norske borgerskapet 
grensene for innvandrere og asylsøkere 
fra den fattige verden. Schengen
tilslutning markerer her en 
overskridelse av en ny terskel. 
Samtidig fører 
innstrammingspolitikken til at det 
nøres opp under rasisme og annen 
splitt og hersk-ideologi i Norge . . 
Det bygges bevisst opp om norsk 
sjåvinisme for å rettferdiggjøre 
utbyttinga ute og vinne oppslutning om 
den imperialistiske satsinga; - norske 
firmaer framstilles som bedre enn 
andre nasjoners, og Norge skal være 
best i stand til å hjelpe 
«tilbakeliggende» folk og nasjoner 
fram. Dessuten skal det være legitimt at 
Norge skal bli mest mulig 
konkurransedyktig i jakta på de store 
profittene på verdensmarkedet. 
Klasseinnholdet i den norske 
imperialismen skal skjules, slik at den 
kan vinne folkelig støtte. 

FOTO: KLASSEKAMPEN 
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22. mai falt Erling Folkvords forslag i 
Stortinget om at bergverksarbeidere 
som får tannslitasje p.g.a finfordelt 
støv på arbeidsplassen, skal få 
tannbehandlingen betalt av 
folketrygda. Bare ti representanter 
stemte for RV-forslaget. 

Avstemningen skjedde etter en meget 
kort debatt med uvanlig få debattanter i 
Stortinget, etter innstilling nummer to fra 
sosialkomiteen. Innstillingen viste at det 
var gått prestisje i saken for 
flertallspartiene og sosialministeren, som 
ikke hadde evnet eller villet lære noe av 
notatet fra advokat Petter Jespersen som 
Folkvord hadde lagt fram for Stortinget i 
saknes første runde i april. 

Stusslig Solberg 
Opprør bringer her deler av Erling 
Folkvords argumentasjon i Stortinget. 
- Denne saka er liddelig enkel. Den 
handlar om kor vidt ein tek på alvor dei 
yrkesskadane som bergverksarbeidarar blir 
påførde i jobben sin. I det konkrete 
tilfellet er det ein instan i Noreg som 
meiner at årsaksforholda er uavklara. Den 
eine instansen er sosialminister Hill Marta 

Olivinarbeiderne OPPRØR 5•97 

vor over 

sosialministeren har gått så langt som å ty 
til regelrett fusk i eit brev av 3. mars 1997, 
når det gjeld å framstille korleis 
yrkesskadeforsikringslova verkar. Og då 
må eg bry eventuelle tilhøyrarar med at eg 
siterer nokre avsnitt frå brevet. 
Sosialministeren skriv: 
«Yrkesskadeforsikringsloven har et noe 
mer omfattende sykdomsbegrep enn det 
man finner i folketrygdloven. Etter lovens 
§11 første ledd bokstav c dekkes også 
annen skade eller sykdom, dersom denne 
skyldes påvirkning fra skadelige stoffer 
eller arbeidsprosesser. Denne 
bestemmelsen er ment å være 
sikkerhetsnett for yrkesskader og 
yrkessykdommer som ikke dekkes av 
folketrygden.» 

- Sosialkomiteen sitt fleirtal har i beste fall 
vore så overflatisk at dei ikkje har 
undersøkt dette, dei har stolt på ein 
statsråd i staden for å stole på 
bergverksarbeidarane og andre som har 
undersøkt saka. Den som stolar på ein 
norsk statsråd i ei slik sak, vil som regel gå 
seg vill, sa Folkvord. 

Fortier tidligere praksis 
Erling Folkvord pekte på at Sosial
departementet tidligere har gjort et klart 

at det er 
arbeidsgiver eller 
forsikring som skal 
yte erstatning for 
skader, men at de 
nå har snudd. 
Bevisbyrden er lagt 
over på arbeiderne. 
I sosialministerens 
brev fortier 
ministeren tidligere 
bevispraksis, og 
dermed mener hun 
å ha belegg for at 
Olivin-arbeiderne 
ikke har noen sak. 

lungene. Det 
er 
merkverdig 
at skade som 
kjem av støv 
som finn 
vegen ned i 
lungene, skal 
dekkjast i 
dag, mens 
skade som 
kjem av støv 
som finn 
vegen til 
tennene, 
ikkje skal 
dekkjast. Det 
er den vesle 
utvidinga av 
yrkesskadeo
mgrepet RV Sigurd Ervik og Arvid Thue på Olivinfabrikken 
foreslår, og 
som sosialministeren har prøvd å 
forhindre gjennom å gi ei uriktig 

-framstilling av yrkesskadeforsikringslova 
sitt dekningsområde, sa Folkvord. 

Økonomiske motiv 
D en av olivinarbeiderne som reiste saka 
i brev til samtlige stortingspartier for et 
par år sidan, uttalte i Sunnmørsposten; 
- Ja, Hill Marta Solberg har lagt kjeppar i 
hjula for oss ved å villeie komiteen til å 
tru at problema våre er automatisk 
omfatta av yrkesskadeforsikringa. Det er 
ikkje tilfelle, hevdar Sigurd Ervik. 
Klubbformannen i Olivin AS, Arvid 
Thue, er også intervjua av same avis. Han 
meiner at sosialministeren har 
økonomiske motiv i denne saka: 
- Eg er samd med tannlegeforeininga 
som hevdar at politikarane er ut etter å 
skjerme folketrygda mot utgifter. Det er 
ein presis observasjon etter mitt skjønn. 
Vi har kjempa for å få dei til å skjøne at 
tannslitasjen er ei yrkesskade. Difor vart 
vi svært skuffa då dette la seg den vegen 
det gjorde, seier Thue. 
Han seier også at han vil gå så langt som 
til å meine at den dagen 
bergverksindustrien er støvfri, er 
arbeidsplassane nedlagde. 
- Det er ein ufarbar veg her å skulle 
pålegge den enkelte arbeidar etter at han 
har dekt sine eigne tannlegerekningar, å 
ta ein milelang marsj med svære 
kostnader med å ta ein prosess mot 
forsikringsselskapet, med individuell 
bevisførsel i kvart enkelt tilfelle, sa 
Folkvord. Han la så fram RV-forslaget. 

Tyst AP 
Det var bare saksordføreren,John 
Alvheim (FrP) og SV-eren Magnar 
Sortåsløkken som ellers deltok i debatten. 
Arbeiderpartiets representanter sa ikke et 
ord. Sosialministeren forsvarte seg heller 
ikke. 

de gjeldende ordninger, sa Alvheim, men 
la til at denne type arbeidsplasser, som gir 
tannskade på grunn av støv, etter hvert 
blir borte i bedriftslivet på grunn av stadig 
bedre miljøvern og tekniske 
utsugingsanlegg. 
Alvheim og resten av flertallet var iallfall 
ikke prinsipielt mot at 
bergverksarbeiderne skulle få dekket 
utgiftene. Til slutt gjemte han seg bak 
skjørtet til sosialministeren. 
- Departementet fastholder også i sitt svar 
av 25. april til komiteen at de aktuelle 
tannslitasjetilfellene det vises til i 
Dokument nr. 8:30, bør komme inn 
under yrkesskadeforsikringslovens § 11 
første ledd bokstav c. Den store 
avsløringen av sitt eget arbeid med saken 
ga Alvheim i replikken: 
- Jeg kjenner ikke i detalj de forskriftene 
som representanten Folkvord refererer til. 

Omkamp 

Arbeiderne på Olivin må selv dekke tannlegeregningen 

- Alle som har 
peiling på saka er 
overbeviste om at 
årsaksforholda er 
klarlagt, og da 
høyrer saka heime 
under yrkesskade
forsikringslova sin 
hovudregel. Men 
skal den korne dit, 
må vi utvide 
yrkesskade
omgrepet i 
folketrygdlova sine 
forskrifter. Det er 
ei slik utviding av 
yrkesskade
omgrepet i 
folketrygdlova sine 
forskrifter som er 
RV sitt forslag. 
Utvidinga er veldig 
enkel, den tyder 
ganske enkelt at 

- Det er prisverdig at representanten 
Folkvord som enkeltrepresentant tar opp 
denne type saker og problemstillinger for 
enkelte mindre grupperinger av 
arbeidstakere som synes å falle uten for 

Opprør må legge til for egen del: når 
enmannsgruppa RV kan sette seg inn i 
disse forskriftene på egen hånd, er det 
ingen unnskyldning for representanter 
for større grupper. Bare så det er sagt. 
Men kampen er ikke slutt. Både 
olivinarbeiderne og RV jobber videre. 
Sigurd Ervik, som startet det hele, har 
snart kjørt saka gjennom trygdesystemet. 
For tida er saka havnet på bordet i 
Trygderetten. Der ligger den trygt og 
sannsynligvis lenge - forleden fikk han 
brev om at det er stor kø og lang ventetid 
i Trygderetten, men den håper å være a 
jour ved kommende årsskifte. Da skal det 
bare ta et halvt år å få behandlet saker. I 
så fall tar det bare ett år fra 
fylkestrygdekontoret oversendte saken til 
Ervik får svar. Men i mellom tida kan 
han glede seg over at han fikk to brev fra 
Trygderetten i midten av juni. De var helt 
like med original underskrift fra 
saksbehandler. Datert og poststemplet 
samme dag. 
Det blir omkamp i neste 
stortingsperiode! 

Solberg. Alle andre synest årsaksforholda 
er godt avklara. Eg synest det er stussleg at 

støvskadar eller 
sjukdom på grunn av støv som oppstår i 
tennene, skal bli likestilt med støvskadar i 

Maj Lindholt 
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Post-initiativ frå RV vedtatt i Stortinget 
Stortingskandidaten til Hordaland 
RV fekk fleirtal i Stortinget for eit 
forslag over tre månader før han sjøl 
(vonleg) kjem på Tinget. 

Dette skjedde etter eit breitt samspel siste 
kvelden før Stortinget tok over 3 
månader sumarferie - fredag den 20.juni. 
Gjennom bedriftsbladet «POST» og 
landsmøtevedtaket til Norsk 
Postforbund mot utskiljing og 
divisjonalisering av Posten den 12. juni, 
fekk Torstein Dahle rede på at Posten 
Norge BA (forkorta nemning for 
Begrensa Ansvar) har utarbeidd eit 
dramatisk framlegg om full oppsplitting 
av Posten. 

Lovnadene undergravd 
Dette framlegget skal etter planen 
slutthandsamast i Poststyret 28.-29. 
august medan Stortinget har ferie og 
setjast i verk frå den 1. januar 1998 utan 
nærare politisk handsaming. 
Då Posten vart gjort om frå statleg 
forvaltningsbedrift til særlovselskap i 
1994 med stor skepsis, men med 
velsigning frå LO- og forbundsleiinga, 
vart det hevda at dette var eit alternativ til 
A/S som ville hindre oppsplitting, sikre 
likeverdige posttenester i heile landet og 
sikre alle tilsette rettar i samsvar med 
tenestemannslova og avtaleverket. 
Lovnadene er i ferd med å bli fulls tendig 
undergravd, mellom anna med dei nye • 
framlegga frå postleiinga. 
På landsmøtet i Norsk Postforbund fekk 
den kjende RV-aren Paul M. 
Gamlemshaug frå Agder overveldande 
fleirtal for å avvise alle former for 
privatisering av Posten og motarbeide 
oppdeling i divisjonar og fleire selskap. 
Den 16. juni sendte Torstein Dahle som 
1.kandidat frå Hordaland ape brev til 
stortingsrepresentant Erling Folkvord 
med krav om at Stortinget må stoppe 
postleiinga sitt forsøk på å kuppe 
gjennom ein distriktsfiendleg 
divisjonalisering av posten. 
I brevet til Erling Folkvord heiter det: 
<1eg ber deg om åta dette opp i 
Stortinget straks med forslag om at 
Postens behandling av dette 
omorganiseringsforslaget må utsettes , 
slik at Stortinget kan få mulighet til å 

drøfte konsekvensene. [ ... ] Videre er det 
et brudd på forutsetningene for den nye 
postloven når en så drastisk omlegging 
forsøkes gjennomført uten at saken 
drøftes i Stortinget». I brevet frå Torstein 
Dahle ligg det ein utførleg doumentasjon 
og ei omfattande analyse av kva dei nye 
framlegga til reint profittorientert 
organisering av Posten vil føre til. Desse 
vurderingane er utarbeida i samarbeid 
med fleire faglege tillitsvalde i Posten 
både i og utanfor RV sine rekkjer. Til 
slutt i brevet heiter det «Vi i RV i 
Hordaland vil i alle fall ta initiativ til en 
bredest mulig aksjon mot dette 
distriktsfientlige snik
privatiseringsforslaget, og det blir 
selvsagt viktig å utfordre de øvrige 
stortingspartiene i tiden fram mot 
stortingsvalget». 

Utsetjing 
På bakgrunn av dette initiativet sendte 
Erling Folkvord inn eit sakalla 
Dokument nr. 8-framlegg som 
konkluderte slik: «Stortinget ber 
regjeringa sørge for å utsette 
postledelsens behandling av ei større 
omorganisering med ny 
selskapsstruktur/ selskapsinndeling av 
Posten, slik at Stortinget får høve til å 
drøfte saka før styret i Posten Norge BA 
gjør endeleg vedtak». D ette framlegget 
inneheldt ei to siders solid politisk 
grunngjeving basert på Torstein Dahle 
sitt brev. D en 17.juni endte Torstcin -
D ahle brev til stortingsrepresentant frå 
AP og leiar av Bergen Faglige 
Samorganisasjon, Leif Lund , og 
stortingsrepresentantane Magnus 
Stangeland (SP) og Inge Myrvold (SV). 
Dei to siste er leiar og nestleiar i 
Samferdslekomiteen, som har 
saksansvaret for Posten. Same brevet vart 
sendt til Lars Sponheim (V) og Anita 
Apeltun Sæle (KrF) frå 
Hordalandsbenken. J alle <lesse breva 
vart det vist til brevet til Erling Folkvord 
dagen før og Dokument-8-framlegget frå 
Erling, med oppfordring om 
engasjement for saka. 
Då Presidentskapet i Stortinget avviste å 
ta opp Dokument-8-framlegget frå 
Erling i Stortinget før ferien på grunn av 
«tidsnaud», tok Erling i samråd med 
Torstein initiativ til eit fellesframlegg 

med Magnus Stangeland (SP) og Inge 
Myrvoll (SV) med krav om at 
omorganisering av Posten Norge AB 
skulle få ei grundig og serskild 
handsaming i Stortinget. 

Pressa AP 
Fellesframlegget vart lagt fram i samband 
med revidert nasjonalbudsjett, den siste 
saka i Stortinget fredag den 20. juni. 
Same dagen hadde Klassekampen eit 
heilsides oppslag under overskrifta 
«Postverket er i fare» , med mykje 
dokumentasjon bygd på Torstein sitt 
initiativ (utan at Torstein Dahle diverre 
vart nemd med eit ord). Samstundes 
rykka leiaren i Hordaland Krets av Norsk 
Postforbund, Thorolf Stephensen, ut 
med kraftige åtvaringar i Klassekampen : 
«Dersom vi skal klare å utføre de 
samfunnsmessige oppgavene vi er satt til, 
mener vi det er viktig å holde på et 
enhetlig Postverk som kan samordne 
oppgavene og ressursene. Dersom det 
deles opp frykter vi et sterkere press på 
de delene som er såkalt «ulønnsomme». 
Presset på AP si stortingsgruppe auka, og 
AP sin talsmann i postsaker og 
saksordførar for omdanninga av Posten 
til særlovselskap, Ola Røtvei, støtta 
framlegget omsider. Litt før kl. 20.00 den 
siste kvelden i Stortinget vart framlegget 
vedtatt med overveldande fleirtal - mot 
røystene frå Høgre, Framstegspartiet og 
Fridemokratane. Med dette er Postleiinga 
med styreleiar og tidlegare SP-stat råd 
Eivind Reiten i spissen fråtekne 
handlefridom til å skalte og valte med 
posten nett som dei vil. Samstundes er 
det ingen grunn til å lite på at AP og dei 
andre partia på Stortinget vil sloss mot 
denne omorganiseringa etter valet, tvert 
om kan det godt hende dei snur. Det har 
skjedd før. 
Hadde ikkje Torstein Dahle i samspel 
med post-tillitsvalde og Erling Folkvord 
tatt dette initiativet, hadde dette vare ei 
ikkje-sak i Stortinget . Takka vere 
kombinasjon av dyktig politisk og taktisk 
manøvrering, alliansebyggjing og press 
utanfrå fekk Dahle-initiativet fleirtal i 
Stortinget. Kva kan han ikkje få gjort om 
han kjem inn på Tinget, spør no mange i 
Hordaland seg. Denne saka syner og kva 
eit fornuftig fagleg-politisk samarbeid frå 
RV si side kan føre til i kampen mot 

Skoleringskonferanse for innvandrere 

Antonia Samaniego, Jørn Magdahl og Joan Carlos Orieta 
FOTO: TROND MYKLEBUST 

Helgen 5. - 7. juni arrangerte innvandrerutvalget i RV en 
skoleringskonferanse for innvandrere om norsk politikk. 
- Formålet med en slik konferanse er å gi innvandrere en bedre 
innføring i norsk politikk, hvordan det politiske systemet 
fungerer og hvordan interessemotsetningene arter seg, sier Juan 
Carlos Orieta til Opprør. 

- Innvandrere er viktig for RV og utvikling av RVs politikk. 
Men de må forstå systemet og være aktive deltakere, ikke noe 
man bare må ha med seg for å ha et «innvandreralibi» når man 
lager lister til valgene. 
På programmet stod blant annet Jørn Magdal som snakket om 
klassemotsetningene og interessegrupper i norsk politikk. Aslak 
Sira Myhre snakket om visjonene for sosialismen. Maren 
Rismyr holdt innledning om RVs kvinnepolitikk. 
Juan Carlos var i all hovedsak fornøyd med seminaret, til tross 
for at han syntes oppmøtet var litt lavt. 

Trond Myklebust 

sentralisering, utskiljing og undergraving 
av faglege rettar. 
Postsaka bør og vere viktig for 
stortingskandidatar_ag valkampaktivistar 
fram mot 15. september. 

Terje Kallbotn 

EG KJEM TIL 
ØYGARDEN 

KJEM 
DU? 

Miljøtreff mot 
gasskraftverk 
9.-10. August 

Teltl-eiren mot · Y•A i 
gasskraftverk er 
etablert 
Laurdag den 2J.juni opna.teltleiren mot 
gasskraftverketvedKollsnes i Øygafdeh i 

1 llordåland. Nærare 100 aktivistar, mellom 
. anna 10;12 fra RV og RU var med under 
; opninga av ein leir som vil .ha aktivitetar 

heile sumaren. Førebels er tre lavvoar ogl2 
SJnåtelt på plass. Leirsjefen Aud Karin Oen 
frå Øygarden ynskjer gasslqaftmotstandarar 
velkomne i heile sumar. Folk skal trenas i 
sivilulydnad og skoJeras i gasskraft- og 
andre miljøsaker. Det skal vere 
dugnadsarbeid på eit småbrukved 

' gasskraftverktomta, og ein gamal steingard 
skal setjas i stand. I Klassekampen laurdag 
den 21.juni har Fellesaksjonen mot 
gasskraftverk eit oversyn over proro:ammeti 
sumar og praktiske opplysningar om leiren. 
Meirkjem i Klassekampen utover sumaren. 
Om du lurer på noe , så berre ring 94 44 06 
68 og meld deg til teneste. Førebels har 2000 
meldt seg til å vere med på å ta i bruk sivil 
ulydnad for å få stoppa byggjinga av 
gasskraftverk. Sjøl om regjeringa går inn for 
å utsetje byggjinga til vinteren, er det viktig å 
byggje opp opinionen i val.kampen. Leiren i 
Øygarden vil vette eit senter for å organisere 
og mobilisere motstanden i sumar. Kva med 
åta noen dagar av ferien i Øygarden? 
E~ kjem. Kjem du ? 

Te~e Kollbotn 

For nærare infoonasjon og kommentarar: 
Kontakt Fellesaksjonen mot gasskraftverk, 
Arbeidersamfunnets plass l, 0181 Oslo 
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Sommerleir, 
valgkamp 
Vi går inn i en valgkamp som etter sigende skal bli 
spennende. Politiske kommentatorer forespeiler oss en 
grunnleggende usikker valgkamp hvor eksistensen av 
flere regjeringsalternativer vi gjøre valgkampen 
uforutsigbar. Jeg tror at akkurat denne 
regjeringsdebatten kon;i.mer til .å gi oss en av de 
kjedeligste valgkampene på lenge. Pregløse politikere 
kommer begjærlig til å gripe muligheten til å snakke 
lenge og vel om statsmannskunst og hvem som stemte 
hva i Syseregjeringa. Dette vil gjøre valgkampen alt 
annet enn spennende, og kommer høyst sannsynlig til å 
jage folk til sofaen på valgdagen. 

Det finnes derimot noe. annetsom,kan gjøre denne 
valgkampen interessant. Det er svært uvisst hvordan 
den ender. Nå tror ikke jeg at sentrumspartienes samla 
oppslutning kontra Høyres eventuelle tilbakegang vil 
endre samfunnet vårt på noen grunnleggende måte, 
men det er usikkert hvilken oppslutning disse partiene 
vil få, og det er usikkert hvilken oppslutning vi vil få. 
RV kan i verste fall forsvinne fra Stortinget igjen, men 
vil i beste fall komme inn igjen med to, tre eller fire 
mandater. Hvordan dette ender er på mange måter opp 
til oss. I Hordaland og Oslo er det dokumentert at hvis 
vi gjør jobben vår skikkelig, så er vi inne. Andre steder 
er veien lenger å gå, men klarer RV å stå fram i 
valgkampen med en profil som vinner hjemmesittere, så 
kan RV gå fram også utafor hovedsatsingsområdene. 
Det at 40 prosent vurderer å la være å stemme er et 
uttrykk for en mistillit til det politiske systemet. Denne 
mistilliten kan omdannes til aktiv handling, kanskje til 
og med i form av en RV stemme her og der. 

Skal vi v-inne fram i valget kreves det en svær innsats av 
oss. Denne innsatsen begynner for alvor v-ed 
valgkampstart 9. august. I forkant av det skal folk ha 
velfortjent ferie, også fra den politiske aktiviteten. Jeg 
vil likevel benytte anledningen til å oppfordre folk til å 
bruke litt av ferieukene til å stikke innom Rød Front 
leiren i Sandefjord. Leiren er et felles arrangement 
mellomRV, AKP og RU ogvil denne gangen være via 
valgkamp og diskusjoner om sosialismen. Vi har tenkt å 
tjuvstarte en del av de diskusjonene som vil gå på RVs 
store sosialismeseminar i 1998, og håper mange RVere 
vil være med på denne tjuvstarten. Det er ei egen 
annonse for leiren på side 5. 

RV sentrale valgmateriell begynner å bli klart. Bestill 
"Livet bak Murene", bestill Stem Torstein og Gjenv-elg 
Erling postkort. Løpesedlene og originaler vil være 
klare til 1. og 15. juli. Valgkampen skal bli ei enorm 
synligjøring av det eneste alternativet i norsk politikk, 
oss, og sommerferien kan brukes til å lade opp til det. 

Ha ein gullannes goe sommar. 

Aslak Sira Myhre 
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I .kandidatene står sterkt 
August 1993 ble det offentliggjort 
en måling i Oslo som RV sjøl 
hadde tatt initiativet til og som 
Opinion gjennomførte. Hensikten 
med målingen var å få et bilde av 
hvordan Erling Folkvord lå an i 
forhold til å komme inn på 
Stortinget, og forhåpentligvis gi 
RV-organisasjonen en inspirasjon 
til innsats. 

Forrige gang 
Målingen var meget positiv. Den 
viste at 3% trolig ville stemme RV, 
at Erling i tillegg hadde et 
personlig potensiale på tilsammen 
10%. Analysen som lå til grunn for 
satsinga i -93 ble bekreftet ved 
denne målingen. Det gode 
kommunevalget som RV gjorde i 
Oslo i 1991 viste at et 
stortingsmandat var innen 
rekkevidde. Denne målingen midt 
i valgkampen viste at det var mulig 
å få inn Erling Folkvord. Den 
enorme posisjonen han hadde i 
bystyret i Oslo, var grunnlaget for 
denne muligheten. 
Offentliggjøringa ga et siste puff i 

innspurten - og det begynte å gå 
opp for de fleste RVerne at det 
umulige var mulig. Og som vi alle 
vet - det gikk slik. Over 14.000 
folk i Oslo ville ha Erling inn på 
Tinget. 

Denne gangen 
I dette nummeret av Opprør 
presenterer vi en tilsvarende 
måling fra Oslo i juni der
spørsmålet er om du kan tenke deg 
å stemme RV for å gjenvelge 
Erling Folkvord. Mannen må nok 
ha gjort en god jobb på Stortinget 
- 4% vil stemme RV (se tabell). 
Hordaland er et annet fylke vi har 
gjennomført en egen måling. Den 
ble offentliggjort på en 
pressekonferanse i Bergen og ble 
også dekket i Klassekampen. 
Meldinga var klar: Torstein ligger 

godt an og har et personlig 
potensiale - mandatet er faktisk 
innen rekkevidde! Den populære 
kommunepolitikeren har nå sjanse 
til å hamle opp med 
markedsliberalisten Stoltenberg fra 
Stortingets talerstol! 
Vi har også nylig hatt en egen 
måling også i Troms - nestleder og 
kommunestyrerepresentant i 
Trømsø, Charlotte Kristiansen, 
topper Tromslista. Denne 
målingen stiller i samme rekke 
som de andre - positiv. Charlotte 
starter på 4% - altså en prosent 
høyere enn Torstein. Men her er 
det mye lengere fram til et mandat 
- trolig er det snakk om over 10-
12%. 

Populære I . kandidater 
Våre egne målinger viser altså et 
potensiale som først og fremst er 
knyttet til 1.kandidatene våre. 
Disse målingene gir høyere 
oppslutning enn instituttenes 
vanlige partibarometer. RV i 
Troms fikk til sammenligning bare 
1 % på fylkesgallup i samme 

måned som vår måling var tatt 
opp. Det illustrerer godt at det er 
forskjell på partiet RV sin 
oppslutning og enkeltkandidatenes 
posisjon i lokalmiljøene. 
Underlagsmaterialet i de egne 
målingene er brutt ned på kjønn 
og alder og partisympatier. Dette 
materialet bekrefter det vi har 
skrevet om tidligere - at RV er et 
parti for middelaldrende og at vi 
har størst potensiale i SV, deretter 
SP. Målingene viser også en ny 
trend, nemlig at vi har et lite 
potensiale blant Venstre-velgere. 
Trolig er dette radikal by-ungdom, 
som det har vært hevdet i 
forbindelse med velgeranalyser. 
Potensialet i SV er stort - så stort 
at det faktisk vil ha utslag på 
Stortingets sammensetting. Feks 
er det slik at SV har mange velgere 

til overs i Hordaland. Disse vil telle 
på et eventuelt utjevningsmandat. 
Det er trolig Erik Solheim - 2.plass 
i Oslo. Vil SV-velgerne i 
Hordaland ha inn Torstein Dahle 
eller Erik Solheim? 
SV sitt mandat i Troms er i fare. 
Nåværende representant Rolf 
Ketil Bjørn har trukket seg. 1.plass 
nå har Wenke Cumming, en 
relativt ukjent politiker i fylket. 
RVs fylkesleder i Troms, Frode 
Bygdnes, sier at han syns 
situasjonen er gunstig. SV har lita 
tro på egen liste. Frode sitter også i 
fylkestinget og melder om at SV
representantene ikke alltid står like 
godt sammen på ei riktig linje. 
Valgkampen i Troms er med andre 
ord åpen. 

Ungdommen 
RV har mye å hente blant de unge 
velgerne. Ingen av våre målinger 
gir noen særlig uttelling blant 
ungdom. D ette stiller store 
forventninger til 
ungdomsvalgkampen. Vil vi klare å 
få med flere av ungdommene fra 

skolevalgene over i det 
"ordentlige" valget? 
Det er heller ikke noen påtakelig 
oppslutning i den norske 
arbeiderklassen om vårt parti. Det 
betyr at vi har et 
kommunikasjonsproblem. Det er 
ikke mangel på saker - men mangel 
på vilje og evne til å komme ut 
med den til den vanlige arbeideren 
i Norge i dag. Her har vi en enorm 
utfordring i valgkampen - og en 
enorm mulighet med både Aslak, 
Torstein, Charlotte og Erling i 
folkemøtene på NRK .. Holde oss 
til saker - være konkret, beskrive 
hverdagen godt og legge fram de 
riktige løsningene - det må være 
oppskriften. 

Finn Olav Rolijordet 

D e egne målingene som er omtalt på denne 
siden viser at vi har store muligheter til å få 
gjenvalgt Erling Folkvord. Vi har muligheter 

til å få Torstein Dahl inn fra Hordaland og vi kan 
gjøre et brakvalg i Troms. Men "det er itt'no' som 
kjem ta se sjøl". Bare en god valgkamp, bare med 
aktivister og propagandering over hele landet vil dette 

kunne gå. Det må jobbes - i Oslo og i resten av 
landet. I det dette skrives, offentliggjør Aftenposten 
en positiv gallup for oss i Oslo. Men alt kan skje. 
Dersom vi ikke er ute på gata, dersom vi ikke 
diskuterer med arbeidskameratene, foreldre, elever, 
kan dette glippe. Den politiske muligheten er der -
bare egen innsats kan nå gjøre dette mulig. 
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Nesegrus hyllest til 
Oslo RVs Ben Borgen 
I Akers Avis/Groruddalen, den største lokalavisen i Oslo, som dekker et 
område med en befolkning på rundt 110.000, sto det onsdag 18. juni på 
lederplass: «Bystyrets vedtak av kommunedelplanen for sentrale strøk av 
Groruddalen sist onsdag skjer samtidig med en eskalering av politikerforakten i 
folket. For når formann i Oslo RV Ben Borgen sier at politikerkolleger i 
bystyret forsøker å svindle groruddølene, ser vi svart på hvitt at dette i høy 
grad er riktig, og at dette ikke bare er nok et utspill fra en politisk rabulist. Visse 
medlemmer i byutviklingskomiteen forsøker i henseender å diskreditere 
Borgen, og kaller ham populistisk. Men de bor ikke i 
Groruddalen, det gjør Borgen. 

Han har dermed mer føling med hvilke behov dalen har, og lider under et ekte 
engasjement for sitt nærmiljø- også utenfor valgkampsesongen.[ ... ] Ben 
Borgen er mer fremsynt enn man kan tro. Allerede onsdag kveld begynte han 
på sin egen plan, nemlig hvordan påvirke utarbeidelsen av handlingsplanen til 
groruddølenes - og ikke politikernes - beste. Toget er gått hva 
kommunedelplanen angår, men miljøvernminister Berntsen og andre 
debattanter er allerede invitert til et møte om miljøet i dalen. RV arrangerer 
møtet i september og formålet er selvsagt forming av handlingsplanen. Borgen 
virker utrettelig, og kjenner vi ham rett vil han ha argusøyne på 
bystyrepolitikerne og deres vage løfter.» 

Dette, sammen med en Oslomeningsmåling som viste at RV gikk fram 1,9 til 
4,6%, har gjort siste uke til en god uke for O sloRV-erne. 

Generalprøve 
på valgkampen V

edtaket om «allsidig avsløring osv. .. » inneholder 
en mulighet til å jobbe med mange saker - og en 

mulighet til lokale saker. Kampen mot 
privatisering er allsidig. RV-ledelsen har tatt initiativ til ei 

postkontorkampanje i sommer. Det kommer 
klistremerker, plakat og løpeseddel som skal markere hva 

RV mener om det som i disse dager foregår i postverket. 
Materiale vil bli sendt ut til lags-lederne. Vil du delta i 
kampanjen - snakk med lagslederen eller ring oss på 

kontoret. 
Det tradisjonelle valgkamp-sirkuset starter for RV sitt 
vedkommende den 9. august. 

Med folk mot makta Valgnytt 

P
olitikerforakten er stor i Norge - hjemmesitterne blir fler og fler. Folk vet ikke hvem de skal 
st;mme_på, velg~rbevegelsene er større enn noensinne og troen på at det gjøres noe fornuftig 
pa Stortmget er liten. · 

For folk er ikke dumme. De vet at Norge er et av verdens rikeste land - de skjønner ikke hvorfor 
ikke oljepengene kan brukes på helse og skole - de ser at de rike blir rikere og de ser at noen blir 
fattigere . De ser at politikernes biabia ikke er noe annet enn nettopp biabia - så hvorfor skal vi 
stemme på dem? Og hva er egentlig alternativet til Arbeiderpartiet? Sentrumskameratene står 
sammen i noen spørsmål - i andre spriker de som staur. I noen saker er de bedre enn 
Arbeiderpartiet; slik som Schengen, Arbeidsrettsrådets innstilling og i noen miljøsaker. Men - er 
det tryggest å gi faen? 

Opp i dette har lille RV meldt seg på i kampen om mandater. Hva er vår nisje i dette kjøret? For det 
første er det vår grunnleggende innstilling til mulighetene vi har til å endre ting fra Stortinget. Det 
eneste som teller er å mobilisere folk til kamp og samtidig bruke Stortinget som talerstol for 
kravene utafra. I noen få saker har vi klart dette. Uten falsk beskjedenhet er kampen mot Reform 
97, kampen for nok penger til investeringene i skolebygg, en slik sak. 

For det andre er det perspektivet vårt på dette samfunnssystemet, den grunnleggende ideologiske 
kritikken og kampen mot markedsliberalismen og deres lydige tjenere i stat og regjering. Med dette 
perspektivet blir vi hele tida konsekvente forsvarere av folks interesser mot kapitalen. Det vet folk. 

0 Sør-Trøndelag RV har nylig gjennomført et vellykket skoleringskonferanse med 30 deltakere, 
og planene for valgkampen er i boks. Janne Bromseth er ansatt som valgkampsekretær. 

0 Fylkesleder Eirik Tveiten i Østfold melder entusiastisk at I.kandidaten Jon Michelet er i 
storform og har nylig bidratt til at hjelpepleierne vant fram 9verfor Fylkeskommunen i en 
bemanningssak. Jon Michelet har stor støtte, og Østfold RV vil gjennomføre egen måling 
dersom prisen blir overkommelig. 

0 Rød Ungdom har gjennomført et pilotseminar for lokale aktivister foran valgkampen. RU har 
laget ferdig ett av to skoleringshefter. 

0 Nord-Trøndelag har bestemt lokale valgkampsaker. Kampen mot EU, for ren mat, 
rovdyrproblematikken og skolereformene er trøndernes saker. 

0 Oslo RV er igang for alvor med valgkampen. Det blir ringt til alle medlemmene, og det 
organiseres bakgårdsmøter med Erling. I tillegg er Oslo RV politisk på offensiven gjennom 
flere år med markering mot Reform 97. Miljøaktivisten Ben Borgen som nyvalgt leder av 
Oslo RV har også brakt RV (om mulig) ennå mer i fokus i Groruddalen. 

0 Bare Oppland har innmeldt valgkampaktivister til sentral registrering. Betyr det at de andre 
fylkene ikke har noen aktivister - eller betyr det at LM-vedtaket om 4.000 aktivister var vel 
optimistisk? En noe urolig generalstab ber fylkene skjerpe seg. 

0 Buskerud RV har planer om å turnere i hele fylket med en minibuss under valgkampen. Det er 
positive erfaringer fra EU-kampen som har brakt ideen fram. 

0 Landsstyret vedtok på siste møte at det skal være et informasjonssenter for RVere på nettet. 
Her skal medlemmene kunne utveksle erfaringer, laste ned løpeseddeltekster etc. Dette skal 
være operativt fra 16.juli. 
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Torstein Dahle -
no og torghandlarane sin ven 

Fisketorget i Bergen har ein sentral plass i den 
bergenske folkesjela. I formannskapet i Bergen 
den 18. juni vart det lagt fram eit forslag til 
omorganisering og privatisering av Torget. Berre 
RV-representanten og stortingskandidaten 
Torstein Dahle røysta imot. 

Til og med SV-representanten var for å overlate 
styringa av Fjsketorget til eit aksjeselskap der ulike 
kapitalinteresser skal skyte inn 49 prosent av 
kapitalen. Bit fleirtal av torghandlarane hadde 
underteikna eit opprop som tok avtand frå sentrale 
delar av framlegget til omorganisering av Torget. 
Deira synspunkt kom ikkje fram i den 
saksframstillinga som formannskapethadde fått. I eit 
ope bi:ev til Bergensordføraren Ingmar Ljones den 
21. juni går RV si bystyregruppe på fire 
representaotar hardt ut mot kommuneleiinga. I 
konklusjone,q. heiter det: «Privatisering av Torget og 
omorganisering for å gjøre Torget mer lik et 
kjøpesenter, er drastiske endringer i en institusjon 
som har en sentral plass i den bergenske folkesjelen . 
D erfor er det svært viktig at en slik sak blir 
tilstrekkelig belyst før den avgjøres. Konsekvensene 
må konkretiseres og gjøres kjent for folk, slik at den 
jevne bergenser får grunnlag for å gjøre seg opp sin 
egen mening. Og selvsagt vil torghandlernes 
forskjellige synspunkter måtte veie spesielt tungt. For 
ettertiden vil det bli stående som en uansvarlig og lite 
ærerik beslutning dersom bystyret omgjør Torget til 
tumleplass for de handels- og restaurantinteressene 
som allerede har satt mer enn nok preg på byens 
kjøpesentre og serveringssteder. Vi ber. ordføreren 
om å sørge for at saken blir belyst slikvi har skissert 
o'V"erfor, i god tid før bystyrets behandling.>> 
I?~~~s~ka skal slutthan~s~~~tibysty+eti Berg~g \. ;l 
ettetsumarferien, trcleg på det første møtet som er 
fastsatt 22. september; Dette kan kan bli ei heit potet 
(eller rettare: fisk) i Bergen i sumar. l Bergensavisen 
22. juni var det eit heilsides oppslag med Torstein 
Dahle og den nye gruppeleiaren for RV i bystyret, Tor 
Sundby under overskrifta <<Ulmer på Torget>>. Her er 
store delar avRV-brevet tilordføraren.sitert, her .kjem 
det fram at nye underskriftslister mot A/S Torget 
sirkulerer mellom torghandlarane. Dei fryktar at A/ S- ' 
planane vil koste dei dyrt. Ein av dei, 70 år gamle 
Kurt Johannessen seier det slik til BA: «Torget i 
Bergen må være det eneste i Norge som åpnes for 
spekclanter. Nå skal vi stoppe denne massakren. Alle 
i bystyret skal få en kopi av underskriftlisten.» Fleire 
av torghandlarane i Bergen er i ferd med å <<selje 
Torstein Dahle» ved sidan av fersk fisk og grønnsaker. 
Ein av fiskehandlarane har uttrykt det slik: <<Eg vert 
fanga i mitt eige nett>>. 
RV i Bergen vil lage ein eigen Torg-løpeseddel til alle 
bergensarane og turistane som vitjar Fisketorget i 
somar. Kven skulle trudd at RV og er på parti med dei 
humørfylte små fiske- og frukt/ grønnsakhandlarane i 
Bergen? Kvifor ikkje? Lat oss og byggje breie alliansar 
mot dei profitthungrige businesspolitikarane og 
forretningsmafiaen både i Bergen og andre stader ! 

Kontorer ledige -
moderat leie 

Terje Kollbotn 

Pene kontorer sentralt beliggende i Oslo er leelige. 
Moderat leie. Leies ut samlet eller i tre separate 
enheter: 
·1 58 kvm (4-5 kontorer) 
·112 kvm (2-3 kontorer+ kjøkken) 
·48 kvm (1-2 kontorer) 

Osterhausgt 27 AS, Osterhausgt 27, 0183 Oslo 
Telefon (dagtid): 22 35 10 10 (Nærstad) eller 
22 98 90 52 (Lindholt) 
Faks: 22 98 90 55 

Diverse OPPRØR 5•97 

- Bestill lodd 
før vi blir utsolgt 
Vi har tatt oss en prat med kasserer Asgeir Beil for å 
høre hvordan det går med loddsalget. Kontoret hans 
er fortsatt fullt av premier, så vi blir litt skeptisk til 
om dette er noen suksess, men blir raskt beroliget 
når han setter i gang å prate. 

- Vi har nå levert ut 11 000 av 25 000 lodd. D ette er 
veldig bra. Hvis vi måler det opp mot valget i 95, ligger 
vi veldig godt an. D a fikk vi loddene først 2 uker før 
valget, sier Asgeir. · 
Utfra antallet premier som er utlevert kan vi også anslå 
hvor mange lodd som er solgt. Med premie for hvert 43. 

2 500 lodd. Men 
det meste av 
salget har skjedd 
i den siste 
måneden, så 
det er først nå 
salget for alvor 
har kommet i 
gang. 

-Har alle 
jjlkeslag 
bestilt? 
-Alle 
fylker, 
utenom 
ett, har nå 
bestilt 
lodd. 
Men det 
er fire 
fylker 
som 
skiller 
seg ut. 
D et er O slo, 

lodd, har vi altså solgt rundt 

Bergen, Sør-Trøndelag og Trom-
sø. Av andelen solgte lodd disse fylkene har, er 
det Sør-Trøndelag som ligger best an. D e har solgt 30-
40% av loddene de har fått. D e har brukt metoden med 
å sende en bunke lodd til alle medlemmene. D ette er den 
mest effektive måten. 
Asgeir poengterer at loddsalg er den enkleste måten for 
lag å skaffe seg inntekter. Av de 20 kronene loddene 
koster, får de beholde 14 selv. Eller er medlemsverving 
viktig, der lokallagene får beholde halvparten. 
RV-fondet har ikke tatt av som et valgkampfond. Det er 
bare Torstein på Tinget-fondet i Hordaland som har gitt 
nevneverdige resultater. Asgeir oppmoder alle til å gi 
penger til valget, enten ved å sende dem til lokallaget 
eller sentralt. Pengene som kommer inn til sentralt går 
uavkortet tilbake til fylket, med mindre annet er ønskelig 
fra giveren. Han mener også at lokallagene bør sette i 
gang med slike innsamlinger. Oslo RV planlegger å 
arrangere en innsamling for å finansiere Erling
kampanjen. 
- Vi håper på en ny runde med bestillinger på lodd fra 
mange nå rett før sommerferien, så de sitter på et lager 
til bruk på sommerstands og i valgkampen. Jeg regner 
med at det kommer til å bli utsolgt før valgkampen setter 
inn for alvor. Etter at de 25 000 loddene er sendt ut fra 
sentralt, er det tomt, så det er viktig at folk bestiller snart. 
- Loddsalget er en god mulighet også for å verve 
stemmer og medlemmer til RV Når man spør folk om 
de vil kjøpe lodd, tar man gjerne en prat med dem om 
politikk og RV med det samme, avslutter Asgeir. 
Første- og andregevinsten som er henholdsvis 
gavesjekker på reise og kunst har det foreløpig ikke gått 
noen av. D erimot har det gått ut en del sekker og 

termoser. Asgeir regner med at den første vinneren av 
reise er rett rundt hjørnet. Forhåpentligvis blir det andre 
enn Jan Simonsen som vinner i år ... 

Trond Myklebust 

- --------- - --- - -- - --- - --

Rød Valgallianse 

Valgkamplotteri 

97 
Et sentralt mål for RV's valgkamp 97: 

«Gjenvelg 
Erling>> 

Erling Folkvord stiller for ny 
periode i Oslo 

«Torstein på 
tinget» 

Torstein Dahle er førstekandidat 
for RV i Hordaland 

SKRAPELOTTERI 
til inntekt for RV's valgkamp 

kr 20,- pr. lodd 

I . Gavesjekk reisebyrå, 
a 5000,-
(8 gevinster) 
2. Grafiske blad. 
Willibald Storn, a 2000,
(8 gevinster) 
3. Sportsryggsekk, a 498.
(30 gevinster) 
4. Ståltermos, a 260.
(60 gevinster) 
S. Valgfritt, a 95,-: 
* CD-pakke/opera 
* Genser 
* Minikalkulator 
* 5 nye lodd 

422 gevinster 

Med folk - mot makta 
Navn: __________ _ Tlf: ___ _ 

Adresse:----------------
Hvis du selger for et RV-lag, hvilket lag: _____ _ 

Antall lodda kr. 20._· -----------
Send bestilling til Rød Valgallianse, Osterhausgt. 27, 
0183 OSLO, faks: 22 98 90 55, e-post: rv@sn.no 
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Har Norge 
råd til 
kvinner? 

Et foreløpig program for Kvinner på tvers
konferansen til høsten er nå klart. Konferansen 
skal være i Oslo, i Samfunnshuset, helgen 20. -21. 
september. 

Lørdag 20. september. 

10.00 Åptµng .ll!;ed kajturinnslag· 
Kort bli~ }sa ~v,. sop:) har sls:jedd Jaret ~0!P hat gåt;t 

10.45 Sterk, fargerik, men ofte 1Jsynlig' .. . > ·.· ···•· +> 
~faring-;t:\rå s~m~i;)eid, meU<>1i.nors\~ 1'vitm~!. qg., 
UlJlv~ndrer ~ gg.fl.y~tn,u),gekv'iup.er pa arb(idspla$s 
og i fagforening. . · ... · · ·•· > . · ·· · · c 

14.0.9 Har Norge råd til kvinner? 
Innledn · ved ll,oar :Eilertsen, d.eFa:cto 

Har verde dtil kvinner? ··· 
Innledning ved ~erit Ås .. . , ....• 

17.00 Hvordan kan vi ~pte forsøkene på å få 
prostitusjon anerkjent som arbeid? 
ved Agnete Strøm~ Kvinnef:roµten 

Søndag 21. september 
09.00 Verdien av kvinners arbeid 

Likelønn i historisk perspektiv 
ved Gro .Bagemano., professor i moderne historie 

Velferdsstatens kvinneløft 
Må vi oppsummere enda ett hundreår før 
likestilling oppnås? 
:ve<! Marit Hoel, sosiolog 

1. KytQnc:;.1ønQ. og lik.dønn - strategien framover 
2. Arbeid~tid og~tlmersdag 
3. Velferdsstat og 

privatisering/konkurranseutsetting 
4. Kvinner på tvers-jobbing, blant annet videte 
samarbeidmellom innvandrerkvinner og norske 
kvinner. 

14.30 Kvinner på tvers framover 
Diskusjoner på grunnlag av verkstedene 

Påmelding kan sendes innen 8. september til Oslo 
Hotell- og restaurantpersonales fagforening,Storgt. 
34C, 0184 Oslo 
eller kontakt Eli ljunggren på tlf. 22 17 34 34. 
Påmeldingen er bindende 
e-post: kvinner _paa_tvers@fb.no 
http://www.fb.no/kvinner _paa_tvers 

Postboks 3458 Bjølsen, 0406 Oslo 

Nytt 24-siders nr. i salg nå! 
Litt av innholdet: 
* Faglig kamp, tariffoppgjøret og streikeretten 
* EU på vei mot forbundsstat 
* Albania - bl.a. intervju med SK-medlem i det illegale 
kommunistpartiet 
* Stoff om den internasjonale ML-bevegelsen 
* Revolusjonen er ikke et abstrakt framtidsmål 
* Hvitvask av fascismen: "Kulturradikalere" på banen for 
reaksjonen 

Send kr. 30,- i forskudd til postgiro 08014513206, og du 
får bladet hjem i posten. 

Gruppa Revolusjon! deltar i alliansen RV fordi vi mener at 
den revolusjonære venstresida trenger å forene kreftene 
omkring de viktigste kampoppgavene. 
I tillegg til dette jobber vi for utvikling av marxist
leninistisk enhet, som forutsetning for å rekonstituere et 
kommunistisk parti i Norge. 

Sjekk våre sider på internett! 
http://home.sol.no/steinhol/publ/revol/revo.html 

Teori, internasjonalt, aktuell kommentar. 
Oppdatering ca. en gang i måneden. 

Annonser 

Pt\RTILEDER 00 REDt\KTØR 

TRENGER STED A BO 

Har du, eller kienner du noen 
som har en rimelig 2-roms 
leilighet sentralt i Oslo, ring 
oss. Vi er desperate 
22 98 90 58 (Trond), 
22 98 90 63 (Aslak) 

Oslo RV sin bystyregruppe søker ny 

Gruppesekretær 
RV sin bystyregruppe har syv medlemmer. RV har en 
representant i bystyret og helse- og sosialkomiteen. Vår 
gruppesekretær har fått ny jobb. Vi søker derfor 
hennes etterfølger. Arbeidsoppgaver er blant annet: 
saksforberedelser, kontakt med enkeltpersoner, 
informasjonsarbeid. Vi søker en person som: 

- liker å omgås mange forskjellige slags folk 
- har god ordenssans 
- kan formulere seg skriftlig 
- har interesse for og erfaring fra informasjonsarbeid 
- har evne til å bevare roen i hektiske situasjoner 
- kan ta noe kveldsarbeid 

Arbeidssted er bystyregruppas kontorer i Rådhuset. 
Lønne er 195.600 pr. år. Tiltredelse etter avtale. For 
nærmere opplysninger om stillingen kontakt: 
Berit Jagmann tlf. 22 17 99 02 (p), 
Anne Minken tlf. 22 27 71 23 (p) 
Eller Anka Ødegaardshaugen 22 86 19 21 G) 

Søknad sendes RVs bystyregruppe. 
Rådhuset, 0037 Oslo, innen 3. juli 

SAMERETT O(i 
RESSURSKAMP I NORD 

RUt;i:]<f"r. 

Bestill hefte 
om 

samerett og 
ressurskamp. 

Bidragsytere: 

John Gustavsen 

Frode Bygdenes 

HeaikaSkum 

Svein Lund 

Heftet kan bestilles av AKP eller RV 22 98 90 60 /22 98 90 50 

Venstre om! --
Sosialistisk avis utgitt av Revolusjonært Forbund. 

Kommer ut annenhver måned med nyheter fra 

fagbevegelsen, antifascisme, kvinnekamp, 

internasjonale nyheter og debatt. 

Bestill gratis prøveeksemplar eller 

abonnement fra: 

Venstre Om! 

Pb 2718 Møhlenpris 

5026 Bergen 

Postgiro:0826 0702808 
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Liste over materiell som kan bestilles fra RV: 
Sendes til RV, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo 
eller fakses til 22 98 90 55. 

Hefter: 
... stk. RVs prinsipprogram og arbeidsprogram. 
Nytt opplag. 

Pris: 

kr 30,-
... stk. Studiesirkel på RVs prinsipprogram. kr 20,-
(Arbeidshefte. Av Jørn Magdahl.) 
... stk. Blod, svette og tårer. kr 30,-
(RV-artikkelsamling om Reform 97, 44 s., 
Red. Finn Olav Rolijordet.) · 
... stk. Energilandet Norge og den fattige verden kr 40,-
(RV-studiehefte (SNV), 58 s., Av Knut Henning Thygesen). 

. .. stk. Oppløsningen av Jugoslavia 
- kampen om Bosnia-Herzegovina. kr 40,-
(RV-studiehefte, 48 s., Av Peder Martin Lysestøl) 
... stk. RV krever 6-timers dag nå! kr 20,-
(RV-hefte, 26 s., Av Nina Aakernes og Rune Soma.) 
... stk. 20 år med RV i kommunestyrer og 
fylkesting - to år på Stortinget. kr 50,-
(RV-bok, 240 s., paperback. Red. Aksel Nærstad). 
... stk. Eritrea -miljø og utvikling kr 20,-
(RV-hefte (i samarbeid med SNV), 24 s., Av Sigurd Jorde.) 
... stk. Fortsatt kamp mot EU! 
Nei til den utvida EØS-avtalen! kr 30,-
(RV-hefte, 58 sider, Av Solveig Aamdal. NB! Nytt pr mai.) 

... stk. Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale spørsmål. kr 40,-
(RV-debatthefte. 64 s ., Av Jørn Magdahl. NB! Nyu pr iuni.) 

1 ••• stk. Antirasistisk manifest . kr 5,-
Fra Stortingsgruppa, kopihefte~: 
... stk. Ny retning for et selvstendig Norge. Gratis 
(RVs merknad til statsbudsjettet 1995) 
... stk. Det er ikke penger det står på. Gratis 
(RVs forslag til statsbudsjettet 1996.) 
... stk. Dette mener RV om Velferdsmeldinga. Gratis 
(RVs fraksjonsmerknad til Stortingets behandling, mai 1996.) 
. .. stk. Hev kvinnelønna! Gratis 
(Stortingsgruppas arbeid med likelønn 1993-1996.) 

. .. stk. Arbeiderpartiet - en fare for kvinner. Gratis 
(RVs fraksjonsmerknad til revidert statsbudsjett 1996) 
Løpesedler: 
... stk. Med folk mot makta. kr I,-
(Generell verveløpeseddel med giro for innmelding.) 
... stk. Viktige punkter i RVs politikk. kr I,-
.. . stk. Det er verre enn du trur. Om EØS 

(I.mai-løpeseddelen, noen igjen.) 
... stk. Hvorfor står tusenvis av 
elever uten lærlingeplass? 
{Til RV/RUs skolestartkampanje.) 
Plakater: 
... stk. Med folk mot makta. 
... stk. Nei til reform 97. 
... stk. RVs sikkerhetspolitiske forankring ligger fast 
«jeg vil se mappa mi»: 
. .. stk. Løpeseddel om RVs lovforslag om innsyn 
. .. stk. Postkort, ferdig til innsending. 
... stk. Brevmal, krav til justisministeren. 
... stk. College-genser, grå: Angi størrelse: __ 
... stk. T-skjorte, svart. Angi størrelse: __ 

Klistremerker: 
... stk. Postkasseaksjon 
Postkort: 
... stk. Erling Folkvord 
... stk. Torstein Dahle 
Bok: 
... stk. Erling Folkvord (red.) Livet bak murene 

Materiellista er ajourført: 19 .06. 97. 

Bestillingen sendes til: 
Navn 
Adresse 
Postnummer 

Gratis 

kr 0,50 

kr 3,-

kr 2.-
kr 10,-

kr 1,-
kr 2,-

Gratis 
kr I 50,-

kr 75,-

Gratis 

Gratis 
Gratis 

kr 40,-

--------------
Poststed 

... 

◄ 

www.pdf-arkivet.no (2020)
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De som skaff er seg «Livet bak 
murene» fordi de vil lese Erling 
Folkvords personlige beretning om 
hans fire år på Stortinget vil bli 
skuffa. _Men de som har ønska seg et 
politisk verktøy for å stikke høl på 
myter om det parlamentariske 
systemet har fått boka de ønsker seg. 

«Livet bak murene» er en artikkelsamling 
med til sammen 48 artikler fra et vidt 
spekter av saker RV har jobba med på 
Stortinget. For Nei til EU-aktivister er 
avsnittet om hvordan de andre 
neipartiene har oppført seg i Stortinget 
en tankevekker. Kvinneaktivister som har 
hatt illusjoner om at AP-damene har vært 
en støttespiller for kvinnekrav i_ 
Stortinget vil få seg en vekker. Fra 
kapittel til kapittel blir det avslørt 
forskjellen mellom valgflesk og politisk 
hverdag, forskjeUen mellom det 
politikerne sier i aviser og på Dagsrevyen 
og hvordan de stemmer i Stortinget. I så 
måte er kapitlet om hvordan APs Marit 
Nybakk håndterte avstemninga om 
oljedirektivet kostelig lesning. De som 
tror at Marit Nybakk kommer til å bli 
mer fornøyd med RV etter dette, tar feil. 

Kollektiv jobb 
På den ene sida er boka et skarpt oppgjør 
med den borgerlige politikken, men den 
er også et bilde på hvordan RV på 
Stortinget har fungert, hvilke saker RV 
har kjempa fram både til nederlag og 
gjennomslag. En får glimtvis et bilde av 
hvordan RVs nettverk av hjelpere til 
sammen gjør at RVs representant kan 
legge fram godt forberedte saker på 
mange felt. 
Selv om det er Erling Folkvords ansikt 
som pryder forsida og hans navn som 
står på tittelsida, er ikke denne boka en 
manns verk. Det er et stort 
kollektiv som har samla 
opplysninger, 
vært med å 
skrive, 
redigert 
stoffet, tatt 
bilder, 
grafisk 

Livet bak murene 

formgiving og ikke minst lest korrektur. 
Noen fikk i spesialoppdrag å bekjempe 
datavirus, som en stund raserte manus og 
harddisker sånn at hele bokprosjektet sto 
i fare. 

6-ti mersdagen 
Erling Folkvord har hatt det overordna 
ansvaret for å sy sammen boka. , 
- Hvotjor var det viktig å få laget denne boka? 
- Fordi det foregår mye i Stortinget som 
folk har krav på å få vite, svarer Erling 
Folkvord. Den høye respekten for 
Stortinget, kommer av at folk ikke veit 
hva som foregår der inne, mener 
Folkvord. 
- Er du fornf!)ld med boka? 
- Ja, til å være ei bok som er jobba med 
på si de siste månedene er jeg 
kjempefornøyd. 
- Er det noe kapitler du spesielt vil framheve? 
- Jeg tror jeg ville trekke fram kapittelet 
om 6-timersdagen. Der trekker vi linjene 
tilbake til kampen for 8-timersdagen. 
Dette, og kapittelet om forslaget om en 
beskjeden økning i minstepensjonen er 
to saker som i storparten av perioden har 
blitt betrakta som uansvarlige 
ekstremistforslag som det bare er RV 
som er for, sier Folkvord. Han legger til 
at en beskjeden økning i 
minstepensjonen ble nedstemt med 53 
mot 44 stemmer ti på fem om morgenen 
den nest siste dagen i stortingssesjonen. 
- Dette forteller noen ting om hvordan · 
rettferdig krav blir behandla i Stortinget. 
Og det er ingen grunn til å la seg dupere 
av at rettferdige krav blir stempla som 
uansvarlige ekstremistforslag. I dette 
tilfellet var det nære på at vi lykkes med å 
få gjennom krav om at det ville blitt en 
beskjeden økning i minstepensjonen. 

Også korrupsjon 
Men Folkvord har ikke bare jobbet med 
typiske «politiske saker». I «Livet bak 

murene» kan folk også lese avsløringer 
av korrupsjon og 

tilbakeholdelse av 
informasjon. 
- Vi har nå både kledd av 

vitneforfalskninga 
flyhavarikommisjonen 
har stått for etter 
Gamvik-ulykka i 1982. 

Vi har også 
dokumentert 
korrupsjon i NRI<, 
der kringkastings

sjefen og 
riksrevisoren, to 
gamleAP
kompiser, 
beskytter 
hverandre. Dette 
er jo alvorlige 
kriminalsaker som 
har sterke politiske 
overtoner, sier 

Folkvord. 
- Mener du at Gamvik-ufykka er en 
kriminalsak? 
- Ja, det er helt klart en kriminalsak når et 
etterforskningsorgan forfalsker viktige 
taushetsbelagte opplysninger de får 
gjennom etterforskning. 
- Betyr det at du har tenkt å gå til anmeldelse? 
- Det vet jeg ikke. Hadde det vært en 
ordinær politietterforskning som hadde 
foregått på den måten, ville det ha vært 
en sak for Det særskilte 
etterforskningsorganet, Sefo. Det 
viktigste er ikke å få straffet lederne for 
havarikommisjonen, men at de i Berlevåg 

. og Gamvik som hele tida har fortalt 
sannheta blir tatt på alvor. At vi viser 
respekt for dem, og respekt for de som 
mista livet i ulykka. Få fram sannheta om 
det som faktisk skjedde, understreker 
Folkvord. 

Noe for alle i boka 
- Kan vanlige RV-medlemmer ha noe t!)ltte av 
«Livet bak murene))? 

- Nå er kanskje ikke jeg den rette 
til å vurdere det. Men vi har 

plukket ut saker innafor 
mange forskjellige felt, og 
hvis det ikke fins noe nyttig 
for vanlige RV-medlemmer, 
da har vi bomma 
fullstendig. 
- Hvordan kan folk bruke 

OPPRØR 5•97 

boka? 
- Den som vil vite hva RV har gjort eller 
foreslått i saker kan få vite det. Den som 
vil vite hva som var grunnen til at lederen 
i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse gikk i -
mot forsøk med 6-timersdagen, vil finne 
svaret på det. Den som vil vite hvem som 
har vært for at det skal være frivillig 
formuesskatt for dem som er svært rik, 
men obligatorisk formuesskatt for vanlig 
lønnsmottakere, kan få vite det. Og den 
som vil vite hvem som har gått inn for at 
Oslo kommune skal kunne kreve høyere 
husleier enn det private huseiere har lov 
til, kan lese om det, avslutter Folkvord. 

Oversiktlig og billig 
Den saken som RV har vært tydeligst på i 
media det siste året er overvåkingssaken, 
ikke minst kravet om mappeinnsyn. 
Overvåkingssaken har fått romslig plass, 
men kravet om mappeinnsyn er 
overraskende nok ikke nevnt. 
Blant bokas sterke sider er det at den 
inneholder et systematisk 
stikkordregister, slik at det er lett å finne 
tilbake til de personene, sakene og 
eksemplene som er nevnt. 
Boka er på 160 sider, og prisen er latterlig 
lav, 40 kroner. God lesning. 

T orgny Hasås 
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